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या पु तकातील लेखकाची मते, घटना, वणने ही या लेखकाची असन
ू या याशी काशक
सहमत असतीलच असे नाही.

अनु म
डॉलर बह

बगळूरहन िमरजेकडे जाणा या िक रू -च न मा ए स ेसची चं ू अ व थ मनानं वाट पाहत
होता.
याला टेशनवर येऊन बराच वेळ झाला होता, पण अजन
ू ही गाडीचा प ा न हता.
चं ूचा धाकटा भाऊ िगरीशही या याबरोबर होता. पण `आलोच एका िमिनटात दोन पेपर
घेऊन!-’ असं सांगन
ू तो जो िनघन
ू गेला होता, तो अधा तास होऊन गेला तरी आला न हता.
चं ू मनात या मनात चडफडत पु हा-पु हा घड्याळ पाहत होता.
रे वे सावकाश टेशनम ये िशरताना िदसली. ती सावकाश लॅटफॉमला लागली ते हा
चं ू या मनाची अ व थता थोडी कमी झाली. तरीही मना या एका कोप यात कातरता भरली
होती. वाटत होतं, आजवर न पािहलेलं गाव - धारवाड! कसं आहे कोण जाणे!
आयु यात थमच आपलं लाडकं आिण िचरप रिचत माहे र सोडून अप रिचत पतीमागन
ू
आनंदानं, तरीही कातर मनानं जाणा या नव-िववािहतेसारखी चं ूची मन:ि थती झाली होती.
बगळूर, मंड्य, मैसरू , िशवमोगा ा देशापलीकडे चं ू आजवर कधीही गेला न हता. आता
िश ण संप यावर पिह या-विह या नोकरी या िनिम ानं तो धारवाडला िनघाला होता.
धारवाडम ये याला नोकरी िमळाली होती. आज-काल नोकरी िमळणंच कठीण अस यामुळे
हाताला लागलेली पिहली नोकरी सोड याचा
च न हता. गावाचा मोह मोठा, क पैशाचा
मोह मोठा ? रा ीय बँकेत टेि नकल ऑिफसर या हद् ावर काम करायचं हणजे चांगलीच
नोकरी हणायची! यामुळे िन पायानं तो धारवाडला जायला तयार झाला होता.
कुठूनतरी अचानक समोर आलेला िगरीश हणाला, `गाडी आली चं ू. चल, सामान दे.’
चं ू िवचारा या तं ीतन
ू भानावर आला. या िगरीशचा वभावच असा! णभरही िनवांत
हणन
ू राहणार नाही हा! सतत काही ना काही धावपळ चालच
ू असते याची!चं ू आप या जागेवर बसला. गाडी सुटताच यानं लॅटफॉमवर या िगरीशला हात हलवन
ू
िनरोप िदला. गाडीनं हळूहळू लॅटफॉम सोडला आिण ती धावू लागली. बघता-बघता िगरीशचा
हलणारा हात नजरे आड झाला.
गाडीनं वेग घेताच चं ूनं आत नजर टाकली. शेजारपाजारचे वासीही काही वेळ आपापलं
सामान नीट लाव यात आिण आपसात ग पा मार यात गढून गेले.
`यंदा पाऊस काय करतोय कोण जाणे!’

`गे या वष बरा झाला पाऊस! य मी के र- हश चं तळं पण
ू भ न गेलं होतं.’
` या या माग या वष - सांगतो मी- घट भेचा धबधबा अ सा भ न वाहत होता हणन
ू
सांग!ू म त िदसत होता!’
चं ू ऐकत होता. मनात या मनात तो गडबडला होता. भोवतालची माणसं या या
मातभ
ृ ाषेतच- हणजे क नडम येच- बोलत होती. पण याला यातले िकतीतरी श दांचे अथच
समजत न हते! एखादी पर या ांतातली भाषा ऐकावी तसं वाटून तो कावरा-बावरा झाला
होता.
तपिकरी रं गाचा कोट आिण काळी टोपी घातलेले एक ौढ गहृ थ तळहातावर तंबाखू
अंगठ्यानं मळता-मळता शेजारी बसले या पागोटेवा या गहृ थांना बजावन
ू सांगत होते, `तू
काहीही हण- पण मला तर ह केरी बाळ पाची गाणीच आवडतात.’
यावर ते पागोटं आिण धोतरवाले गहृ थ जोरात सांगत होते, `असेल! पण मला मा बाले
खाँ साहे बांची सतार फार आवडते.’
मुकाट्यानं बसले या चं ूलाही बोल यात ओढत यांनी िवचारलं, `कुठ या गावाला
िनघालाय?’
`धारवाडला.’
`असं होय! धारवाडला कुणा या घरी?’
अरे चा! हा काय कार आहे ? सा या धारवाडमध या
िवचारताहे त हे !

येक घराची ओळख अस यासारखं

`कुठ याच घरी नाही.’
`मग? नोकरीसाठी िनघालाय वाटतं!’
`होय.’ चं ूनं िन

साहानं सांिगतलं. पुढचं संभाषण टाळ याचा हे तू यात प

होता.

धारवाडम ये याचा दूरचा नातेवाईक कृ णमत
ू राहत होता. कृ णमत
ू , हणजे िकटी या
घरची माणसं मळ
ू ची बगळूरची असली तरी, गेली िकतीतरी वष धारवाडला राहत होती.
िकटी या विडलांनी तर ितथं वत:चं घरच बांधलं होतं.

िकटीलाही धारवाडम येच नोकरी लागली होती. तो आिण चं ू साधारण बरोबरी या वयाचेच
होते. आता िकटीची क नड भाषाही बगळूरी ढं ग सोडून धारवाडी ढं गाची झाली होती.
चं ूला घेऊन जा यासाठी आपण टेशनवर येत अस याचं िकटीनं कळवलं होतं. या या
घरी जा तीतजा त आठवडाभर राहता येईल. वेगळी खोली िकंवा घर बघ यासाठी यानं
िकटीलाही सांगन
ू ठे वलं होतं. िकटीनं घर पाहन ठे वलंय क नाही, देव जाणे!
गाडी तुमकूरला थांबली. का या टोपीवा या गहृ थांनी चं ूला िवचारलं, `आम याबरोबर
जेवताय काय ? चपा या आहे त.’
चं ू चिकत झाला. अप रिचत त णाला आप याबरोबर जेवायला बोलव याइतकं औदाय
िकती माणसांत पाहायला िमळतं? नकळत या या आवाजात सौ यपणा आला,
`नको-नको! थँ स! मी जेवण क नच घराबाहे र पडलो.’
सह वाशांनी आपापले जेवणाचे डबे उघडले. चं ू बाहे र या मैदानावर नजर िखळवन
ू उ ाचा
िवचार कर यात गढून गेला.
सुरेख, सुमधुर वर! कुणीही मोहन जावं असे वर!
चिकत झाले या चं ू या मनाला ासन
ू टाकणारे सारे िवचार
याचं मन या वरांवर एका झालं.

णाधात नाहीसे झाले आिण

पािटशन या पलीकडून गाणं ऐकू येत होतं`वसंत बनी ती गाते कोिकळ
राजमु े ची ितला न आशा-’
कोिकळाकंठी कुणी गाियका पलीकडे अित-सुरेल वरात आ मम न होऊन गात होती.
कुठ याही वा ाची साथ नाही-साधं सरळ भावपण
ू गाणं!
अगदी हल या आवाजात गाणं सु झालं. बघता-बघता ड यातले इतर सारे आवाज थांबले.
केवळ गा याचा आवाज चढत रािहला आिण काही णातच यानं संपण
ू डबा भा न टाकला.
सारे च माना डोलावत त लीन होऊन गाणं ऐकत होते.
चं ू या गंधव-लोकात या गंधव-गायनात पण
ू पणे बुडून गेला होता. मागं रािहले या
बगळूरचं आिण पुढं येणा या धारवाडचं भानही काही ण याला रािहलं नाही.

गाणं संपलं. पाठोपाठ हस याचा िकलिकलाट कानांवर आला ते हा चं ू भानावर आला. तो
त ण चा आवाज ऐकताना याला आपण िक रू -ए स ेसम ये अस याची जाणीव झाली.
पाठोपाठ मागणी झाली, `व स मोअर! व स मोअर, िवन.ू ’
अ छा ! या अिभनव लता मंगेशकरचं नाव `िवन’ू आहे तर! पण िवनू हणजे काय?
विनता? वंदना? या सुरेल वरा या मालिकणीला पाह याची इ छा चं ू या मनात बल
झाली.
पािटशनमागन
ू धारवाडी क नड भाषेत तोच वर पु हा ऐकू आला, `नको गं बाई! पुरे आता
माझं गाणं! साडे दहा वाजन
ू गेले आहे त. लवकर झोपलं नाही तर धारवाडऐवजी पुढं ल ढ्याला
उतरायची पाळी येईल!’ या िवनन
ू ं आणखी गाणी हणायचा ताव धुडकावन
ू टाकला.
चं ूला या बोल यामुळे बरं वाटलं. हणजे ही िवनू आिण ित या मैि णीही धारवाडला
उतरणार आहे त तर! चं ूचा उ साह ि गुिणत झाला.
`िवन,ू तुलाच गान-गंधव पुर कार िमळायला हवा बघ! काल या पधत तुझाच पिहला नंबर
येणार यािवषयी आम या मनात तरी ितळभरही शंका न हती!’
हणजे या सग या बगळूरला कुठ याशा गायना या पधसाठी आ या हो या तर! ितथं या
िवनल
ू ा पिह या मांकाचं ब ीस िमळालं तर यात काहीही आ य नाही- चं ू या अंतमनानं
न पािहले या िवनू या वतीनं िनवाळा िदला.
`खरं च गं! काल तू `तुंगा-तीर िवहारी’ गात होतीस ते हा ज जांसह सगळे च कसे माना
डोलावत होते!’
`ते सगळं ठीक आहे ! पण आता गाणं बंद! उ ा दुपारी लेडीज- मम ये हवं तर हणेन.
समजलं?’
बहधा मैि ण ना एवढं बजावत िवनू उठून उभी रािहली असावी. काचे या बांगड्यांचे आवाज
ऐकू आले. चं ू या ानात आणखी भर पडली- या कॉलेजम ये िशकणा या मुली िदसताहे त.
`ए स यज
ू मी! िम टर- उठता ना?’ तोच आवाज. चं ूनं मान वर क न पािहलं.
गोरापान वण, मोठाले काळे भोर डोळे , सरळ टोकदार नाक, दाट काळे भोर केस- अप रिचत
त णाबरोबर बोलत अस यामुळे चेह यावर उमटलेले िम भाव- एका हातात बेडिशट आिण
उशी, दुस या हातात ितक ट.

`माझी सीट आहे ही.’
चं ूचं ित या बोल याकडे ल च न हतं. तो ित याकडे च भान हरपन
ू पाहत रािहला होता.
धारवाडी काठा-पदराची साधी सुती साडी आिण लाल काचे या बांगड्या घातले या िनराभरण
सुंदर युवतीनं याची ही गत केली होती!
`हा माझा बथ आहे .’ ितनं पु हा सांिगतलं ते हा चं ू भानावर आला.
ित या बोल याचा अथ समजताच तो उ रला, `नाही. हा माझा बथ आहे - जी अ ावीस!’
`नाही- हा पाहा- जी अ ावीस-’ ितनं ितक ट दाखवत हटलं. याच कोिकळकंठी सुंदरी या
त डून बाहे र पडलेले श द याला पु हा गुंगवन
ू गेले.
सुरेल वराची धनीण संुदरही असली पािहजे, असं काही नसतं. पण िवनच
ू ं स दयही
वरांइतकंच अनुपम होतं.
दोघांनाही एकच बथ िद याचं दोघां याही ल ात आलं. यानं ही चक
ू केली तो लाक आता
बगळूरात आप या घरी पांघ ण ओढून गाढ झोपला असेल! पण आता काय करायचं?
चं ू उठला आिण टी. सी. ला शोधायला गेला. िवनू जी अ ावीस बथवर मट्कन बसली.
चं ूबरोबर आले या टी. सी.नं ि थत
व ृ ीनं दोघां याही ितिकटांवर नजर टाकली आिण
ही एक नेहमीचीच सवसामा य घटना अस या माणे हणाला, `िविनता - एफ - एकोणीसजी अ ावीस- आिण चं शेखर - एम - चोवीस- जी अ ावीस- दोघांनाही एकच नंबर िदलाय
खरा! तत
ू काहीतरी अॅडजे ट क न या. पुढ या टेशनवर बघय
ू ा काय करता येईल ते!’
अशा कारे काहीही िनि त न सांगता, आड या िभंतीवर िदवा ठे व यागत बोलन
ू तो िनघन
ू
गेला. चं ूपुढे
उभा रािहला- या देख या िवनबू रोबर कसं `अॅडजे ट’ करायचं?
िन पायानं चं ू हणाला, `तु ही बथवर झोपा. आ ा तरी मी हो डॉल खोलन
ू खालीच
झोपतो.’
िविनताही संकोचन
ू हणाली, `मा यामुळे उगाच तु हाला ास.’
`छे :! यात तुमचा काय दोष?’
पुढं काही न बोलता िविनता पलीकडे वळून झोपली. चं ूही हो डॉल खोलन
ू आडवा झाला.
न राहवन
ू याची ित याकडे नजर गेली. िविनताची जाड आिण लांबसडक नागवेणीही

िवसावलेली याला िदसली.
डोळे िमटले तरी गा याचे ते वर चं ू या कानात णझुणत होते. गाडी मंद लयीत
हे लकावत होती. याच तं ीत चं ूला गाढ झोप लागली.
घाईघाईनं एका हातात सटू केस आिण दुस या हातात कसाबसा गुंडाळलेला हो डॉल घेऊन
लुंगी नेसन
ू टेशनवर उतरले या चं ूला कुणा यातरी हा याचा गडगडाट ऐकू आला.
हौशी आिण छान-छोक नं राहणा या चं ू या

ीनं हे अगदीच अपमाना पद होतं.

टेशनवर येणा या िकटीला कसं टेचात सामोरं जायचं यािवषयी यानं बरं च काही ठरवलं
होतं. इ ीचे बाबदार कपडे - यावर सटचा घमघमाट- ऑिफसर याच थाटात टेशनवर
उतरायचा घाट चं ूनं घातला होता. पण य ात घडलं ते वेगळं च!
रे वे अिल पणे पुढ या वासासाठी धावू लागली. चं ूनं धारवाड टेशनाव न नजर
िफरवली.
छोटंसं टेशन. बगळूरमध या म ले रम टेशनसारखं. व छ टेशन. मोजक च माणसं
इथं-ितथं वावरत होती. रे वे िनघन
ू गे यावर टेशन आणखी शांत वाटू लागलं.
चं ूनं अपे ेनं भोवताली पािहलं, पण ती कोिकळकंठी पसंुदरी कुठं ही िदसली नाही. ती
आिण ित या मैि णी के हा िनघन
ू गे या हो या कोण जाणे!
हातातलं सामान ठे वन
ू लुंगी सावरत चं ूनं पािहलं- समोरच िकटी उभा होता.
यानंच खदाखदा हसत िवचारलं, `हे काय रे चं ू? तू रे वेनं आलास क पायी चालत?’
पाठोपाठ यानं जु या सलगीनं पाठीवर थाप मारली. या सलगी या थापेसरशी चं ूची पाठ
वाकलीच!
`सॉरी िकटी! काय सांगू तुला- भयंकर झोप आली होती. टी. सी. नं `धारवाड आलं तुमचं!
उठा -’ हणन
ू जागं केलं ते हाच जागा झालो!’
`टी. सी. नं उठवलं नसतं तर तू बेळगावला िकंवा िमरजेलाच गेला असतास सरळ!’- हणत
िकटीनं चं ू या सामानाला हात घातला.
`पाच िमिनटं थांब, िकटी! मी अशा अवतारात येणार नाही. आता कपडे बदलन
ू येतो-’
हणत चं ू वेिटंग म या िदशेनं गेला.

तो कपडे बदलन
ू आला, तोवर िसटीबस िनघन
ू गेली होती. र ावा याबरोबर िकटी
वाटाघाटी करत होता.
लुकड्या घोड्याचा टांगा बघन
ू चं ू हणाला, `िकटी, तुम या गावात या रथातन
ू जायचं
काय?’
दोघंही टां यात चढले. आळस झटकून नुकतंच जागं झालेलं धारवाड शहर मंद हसत होतं.
टां यातन
ू जाताना चं ू आ यानं याचं िनरी ण करत होता.
उं च चढा या र यावर घोडं धापा टाकू लागलं. हे चं ूला पाहावेना. तो हणाला, `बाबा रे !
मला वगाची काही क पना नाही! पण या घोड्या या नरक-यातना मला बघवत नाहीत.’
तो टां यातन
ू खाली उतरला. पु हा उतार लागताच टां यात चढला. िकटी मा याकडे
नेहमीचीच गो अस या माणे हसत बघत होता.
टां याचा आवाज ऐकून शांत मा बाहे र आ या.
`ये चं ू, ये! बरा आहे स ना? कसा झाला वास?’
`छान झाला.’ चं ू हणाला. सुरेल वरांची सोबत अस यावर वास उ म होणारच ना!
`चं ू, आज मी रजाच काढलीय! तुला धारवाड गाव दाखवतो.’ इडली खात िकटीनं
सांिगतलं.
`ते राह दे. आधी आपण घर बघय
ू ा.’
`अरे , असा काय करतोयस? इथंच आम या घरी का राहात नाहीस?’
`हा काही एक-दोन िदवसांचा
नाही, िकटी! इथं नोकरीसाठी मी िजतके िदवस थांबेन,
िततके िदवस मला खोली हवीच ना!’
`का रे ? इथं येऊन कामावर हजर हो याआधीच इथन
ू जा याचा सरू काढतोयस!’
`तसं न हे रे ! नाही हटलं तरी हे काही आपलं गाव- आपला देश नाही. इथं आपले कुणी
िम नाहीत क कुणी नातेवाईक नाहीत. पिहलीच नोकरी सोडायची नाही हणन
ू मी एवढ्या
लांब आलोय. ितथंही दोन इंटर ू देऊन आलोय. बगळूरम येच एखादी नोकरी िमळाली,
पगार थोडा कमी असला तरी चालेल- पण मी लगोलग िनघन
ू जाईन हे मा न क !’

`बरं , तुझा आ हच असेल तर बघू या. चार जणांना सांगन
ू ठे वू या. इथं लवकर घरं
िमळतात. तु या छोट्या
चा या या संसाराला एखादी छोटी खोलीही पुरेशी आहे .’ िकटी
हणाला.
एका िदवसात सारं धारवाड पाहन झालं. धारवाड िव ापीठाचा प रसर, सोमे राचं देऊळ
आिण िक रू च न मा पाकही पाहन संपलं.
`चं ू, मला तर धारवाडची फारच सवय झाली आहे . इथंच िश ण झालंय. गावभर भरपरू िम
आहे त. काही कारणानं परगावी जावं लागलंच तर माझा ास क ड यासारखा होतो.’
`खरं च!

येकाला आपाप या गावािवषयी असंच वाटतं!’ चं ू उ रला.

पावसा याचे िदवस अस यामुळे सव िहर या रं गाचा महो सव चालला होता. शेकडो फुलांचे
ढीग मनाला भुरळ घालत होते. धारवाडची तांबडी माती चपलांशी सलगी वाढवू पाहत होती.
चा या या सुगंधाबरोबर शेवंतीचं संमेलन चाललं होतं. धारवाडचं वातावरण िकतीही अरिसक
य असली तरी ितला रिसक क न टाकत होतं. धारवाडचा ावण मन मोहन टाकत
होता.
िकटीचा हा ` वग’ िकतीही सुंदर असला तरी चं ूचा बगळूरवरचा मोह कणभरही कमी
हायला तयार न हता. या या हण या माणे - बगळूर हणजे नखरे ल आकषक त णी तर
धारवाड मु ध बािलश त णी!बगळूरहन येऊन तीन िदवस झाले होते. सकाळी शांत मा िकटीला हणा या, `तू चं ूसाठी
खोली पािहजे हणन
ू सांिगतलं होतंस का? माळमड्डीवर या भीम णा देसायांची जागा
भाड्यानं ायची आहे हणे. तुझा तो शानबाग आला होता सांगायला.’
लगोलग चं ू आिण िकटी चढ-उतारावर वसले या माळमड्डीकडे िनघाले.
तारे चं कंपाउं ड असले या िव तीण बागेनं वेढलेलं जुनं घर. लाल कौलांनी शाकारलेलं.
भोवतालची बाग भरपरू फुलझाडं -फळझाडांनी भरलेली. िकतीतरी कारची झाडं ! नीट रांगेत
लावलेली पे ची, आं याची आिण फणसाची झाडं , के या या झाडांचं बन, फुलांची मुबलक
झुडुपं, चाफा, जुई- मोगरा, पा रजात- अगदी कौतुक वाटावं असं बकुळीचंही झाड! िविवध
रं गांची आिण आकारांची डे िलयाची फुलं.
चं ूला वाटलं, िकटी हणत होता- घराभोवती बाग आहे - इथं तर बागेम येच घर िदसतंय!
यानं बगळूरम ये असं झाडांनी घेरलेलं घर पािहलंच न हतं. तीस बाय चाळीस फुटां या
साईटवर तीनमजली घरं बांधले या `िकि कंधा नगरी’चीच याला सवय होती. माती या

कंु ड्यांमधन
ू रोपं लावन
ू तयार केलेला बिगचाच यानं पािहला होता. यरोग त मानव
समहू ानं यापले या बगळूरम ये तो इतके िदवस रािहला होता. आता या यासमोर आरो यपण
ू
धारवाड उभं होतं. याला मनोमन हा फरक जाणवला.
घर दुमजली होतं. बहतेक वरचा मजला भाड्यानं ायचा िवचार आहे क काय कोण जाणे!
चं ू मनोमन िवचार क लागला- `जागा केवढी असेल? आप याला परवडे ल क नाही?’
िकटीनं घरा या दारावर थाप मारली.
दरवाजा उघडला गेला आिण चं ू अवाक् होऊन उभा रािहला.
घराचा दरवाजा रे वे- वासात भेटले या गानकोिकळा सुंदरी िविनतानं उघडला होता.
िविनते या चेह यावरही आ याचे भाव उमटले.
या दोघां याही िति यांकडे िकटीचं ल

न हतं. यानं िवचारलं, `आहे त काय भीम णा?’

िविनतेनं वत:ला सावरत हटलं, `हो - आहे त. या. येतील एवढ्यात. बसा तु ही.’ आिण
ह रणी या वेगानं ती आत िदसेनाशी झाली.
जुनाट सोफा आिण जु या खु या पाहाताच घरा या आिथक प रि थतीची क पना येत होती.
चं ूनं मनोमन ठरवलं, काही झालं तरी हीच खोली आपण भाड्यानं यायची. यानं
अकारणच आणखीही एक ठरवलं- गाडीत या िविनते या भेटीिवषयी िकटीला काहीच
सांगायला नको.
भीम णांनी सांिगतले या सग या अटी मा य क न खोलीचं प कं क न ितथन
ू िनघताना
चं ू उ हिसत झाला होता. िकटीची मा भुणभण
ू चालली होती, `काही हण ! मला तरी भाडं
जा त वाटतंय! तू उगाच दडपणाखाली हो हणू नकोस. आणखी दोन िदवसांम ये याहन
कमी भाड्याम ये याहन मोठं आिण नवं घर िमळू शकेल. आपण आणखी य न क या.’
पण चं ूनं मा नकाराथ मान हलवली.
याची फार काही बोलायची इ छा न हती. कारण िविनतेनं याचं मन यापन
ू टाकलं होतं.
मनोमन तो उ हिसत झाला होता.
रोज यासारखाच सय
ू दय झाला. हातात पा याची बादली आिण झाडू घेऊन िविनतानं दार
उघडलं. एखादं दुिमळ य पाहावं तशी ती कौतुकानं सय
ू दयाचं िनरी ण क लागली.

सोनेरी आकाश, प यांचा िकलिबलाट, िविवध फुलां या सुगंधा या िम णातन
ू हवेत पसरलेला
िवल ण सुगंध! यात पा रजातका या सड्याची भर पडलेली! िविनताचं मन उ साहानं
उभारलं गेलं.
हे नेहमीचंच होतं. िविनताचा वभावच तसा होता. काहीही सुंदरतेनं भरलेलं समोर आलं क
ितचं मन आनंदानं नाचायला सु वात करत होतं. याचंच ितिबंब चेह यावर पड यामुळे
ितचा चेहरा सतत आनंदी िदसत असे.
आज तरी वेगळं असं काय घडलं होतं? नेहमीसारखाच सय
ीनं
ू दय ना? पण िविनते या
इतक साधी गो न हती. हा अनुपम सय
ू दय केवळ आप यासाठीच झाला आहे - या भावनेनं
ती आनंदानं मोह न गेली होती.
सा या बागेचा केर लोटत ती बकुळी या झाडापाशी आली. मंद िपव या चं ा माणे बकुळी
आपलं अि त व दशवत होती. हातातला झाडू बाजल
ू ा ठे वन
ू िविनता हलकेच एकेक फुल गोळा
करता-करता या गंधानं पुलिकत होऊन गेली.
माडीवर या िखडक तन
ू चं ू िविनताचं फुलाबरोबर रमणं ित या न कळत पाहात होता. ितचं
मा आणखी कुठं ही ल न हतं ती वत: या भावना- पंचात म न होऊन गेली होती.
दूधवाला येताच िविनता आप या भाव-िव ातन
ू बाहे र आली. फुलं घेऊनच ती दुधाचं भांडं
आणायला आत गेली.
भीम णा देसाई भरपरू बोलके गहृ थ होते. ग पां या आखाड्यात एकदा उतरले क
कुणालाच ऐकत नसत. पण चं ूला यां या सरळ वभावाचाही अनुभव येत होता. चं ू
राहायला आला याच िदवशी यांनी सांिगतलं,
`अिजबात संकोच वाटू देऊ नका! काही पािहजे असेल तर खुशाल मागन
ू यायचं. हे ही
तुमचंच घर हणन
ू समजा, समजलं क नाही?’
या घरात कोण-कोण राहतंय, यांचं पर परांशी नातं काय याचा चं ूला काहीच खुलासा
होत न हता. एक मा खरं - िविनता मा
णभराचीही उसंत न घेणारं सतत िफरणारं यं
झाली होती.
सकाळी दहा वाजता ऑिफसला जाऊन चं ू सं याकाळी सहा वाजताच घरी परतत होता.
जाग आ यापासन
ू ऑिफसला जायला िनघेपयत सकाळ या वेळी अनेकदा िविनताचं नाव
या या कानांवर येत होतं.

`िवन,ू ताटं वाढलीस काय?’
`िवन,ू िगरणीला जाऊन आलीस ना?’
`िवन,ू धुतलेले कपडे कुठं ठे वलेस?’
`हे काय िवन!ू अजन
ू फुलांचे गजरे केले नाहीस?’
`िवन,ू अगं, आमटीला खडाभर मीठ कमी पडलंय बघ!’
घरातली सग या वयांची माणसं िविनता या नावाचा सतत जप करत होती. आणखीही एक
गो
या या ल ात आली होती- येकजण काही ना काही काम सांग यासाठीच ितला
हाका मारत होतं!कोण आहे ही िविनता? या घरातली अनाथ मुलगी? घरातली कामवाली? सु वातीला चं ूला
काहीच समजत नसे.
एक मा खरं - कॉलेजला जाते, हणजे ती घरातली मोलकरीण नसावी. भीम णांना ती
`काका’ हणायची. हणजे अनाथही नसेल.
एका शिनवारचा िदवस. चं ू लवकरच ऑिफसमधन
ू घरी येऊन झोपला होता. याच गंधवगायनानं याला जाग आली. उठून िखडक पाशी जाऊन यानं खाली पािहलं. िविनता
वत: याच नादात गाणं गुणगुणत झाडांना पाणी घालत होती.
कुणीतरी गदभ- वर यात िमसळून ित या गा यात खंड पाडला.
`हे काय गं? सतत गाणं हणत बागेतच रािहलीस तर इथली घरातली कामं कोण करणार?
चल लवकर. परसात भांड्यांचा ढीग पडलाय! िकती सांगायचं तुला? हे गा याचं वेड कमी
होईल तर शपथ!’
या ककश आवाजासरशी िविनतानं आपलं गाणं थांबवलं आिण ती आत गेली.
नाही हटलं तरी चं ू िख न झाला.
हा सुमधुर वर, ही गा यातली त मयता विचतच पाहायला िमळते.
चं ूनं सुरभीला- आप या लहान बिहणीला- अनेकदा सांिगतलं होतं, `िकतीही खच झाला
तरी मी पैसे देईन. तू गाणं िशक!’ पण सुरभीनं ितकडे ल च िदलं न हतं. ितला आवाजाचीही

देणगी न हती. िशवाय ितला याची आवडही न हती.
घरात या घुसमटून टाकणा या वातावरणातही िविनता पु हा-पु हा गात होती! कुणीही या
गा याला ो साहन देत न हतं - कौतुकही करत न हतं. एवढं च न हे , गाणा याला म येच
अडवू नये एवढं ही भान या घरात या माणसांना अस याचं चं ूला िदसत न हतं.
का कुणास ठाऊक, िविनताचे क बघन
ू चं ू अ व थ होत होता. कदािचत वत:
िविनताही यामुळे एवढी क ी नसावी. कारण यानं पािहलं- हसतमुखानं आणखी एक गाणं
गुणगुणत िविनता आं या या झाडाखाली भांडी िवसळत होती.
जसे जसे िदवस जात होते, तसं तसं याला या घरात या माणसां या पर परांशी असले या
ना यािवषयी समजू लागलं. िविनताला आई-वडील न हते. राम का ितची साव आई. याही
िवधवा. यांना एक मुलगा होता- शोधन
ू ही सापडणार नाही एवढा ढ मुलगा! यामुळे
राम कांना हशार िविनतेचा अकारण संताप येत होता.
घरात व ृ आजी सीत माही हो या. थोरले काका भीम णा आिण यां या प नी तुळस का
आप या चार मुलांसह ितथंच राहात होते. यािशवाय घरात सतत पाह यांची वदळ असे.
ते घर िविनता या आईचं होतं. वषापवू िविनताचे वडील वारले होते. भीम णांची िकरकोळ
शेती होती. यावर जेमतेम पोट भरत होतं- तेवढं च. आता तेच या घराचे यजमान होते. एकूण
पाहता आिथक या यांचं घर सवसामा य हटलं पािहजे.
सग यांनाच िविनतेवर हकूम चालवायला आवडत होतं. ित याच घरी आ य घेऊन राहणारे
ितला ह कानं कामं करायला सांगत. राम का तर सतत ितला धारे वर धराय या. पण
भीम णा काकांचा मा िविनतेवर खपू च जीव होता. िदवसभर वासरा माणे व छं द
हंदडणा या आिण येका या हाकेला ओ देऊन कामं करणा या वसंत-ल मी िविनतेला ते
दररोज रा ी गाणी हणायला लावत. िदवसभराची कामं संपली आिण रा ीची जेवणं आटोपली
क नंतरची झाकपाक करणा या िविनतेला ते बाहे र या अंगणातील आं या या िकंवा
बकुळी या व ृ ाखाली ठे वले या बाज यावर बोलावत आिण हणत, `िवन,ू हातातली कामं
टाकून इथं ये बघ!ू आता इतरांना क दे कामं. इथं बैस. एखादं पुरंदरदासाचं िकंवा आणखी
कुठ यातरी दासाचं पद हण बघ!ू ’
हा संवाद कानावर आला क माडीवर या चं ूचे कान आपोआप टवकारले जात. िविनता
थोर या काकांपाशी बसन
ू देवाची गाणी सु ा य वरात गायला सु वात करायची. सारं
वातावरणच भि रसात बुडून जायचं.
भीम णांचा वभाव बोलका होता. यां याकडूनच चं ूला िविनतेिवषयी अिधकािधक तपशील

समजायचा. िविनतेशी यानं ग पा मार याचा संगच आला न हता. ितला तेवढा वेळही
न हता. िशवाय अप रिचत त णाशी ग पा तरी काय मारणार ती?
कनाटक कॉलेजम ये िविनता संगीत हा मुख िवषय घेऊन - यातही िहंदु थानी संगीतबी.ए. या दुस या वषा या वगात िशकत होती. अनेक संगीत- पधाम ये कॉलेज या वतीनं
भाग घेऊन ितनं वेगवेग या गावांमधन
ू पुर कार िमळवन
ू आणले होते. तत
ू तरी ित या
ल नाचा िवचार कुणा याही मनात न हता. पैशाची यव था हायला हवी ना! बी. ए.
झा यानंतर ितनं कुठं तरी नोकरी धरायला हवी, पैसे साठवायला हवेत- यानंतर ल नाचा
िवचार करायचा. हणजे आणखी चार-पाच वष तरी ल नाचा िवचार न हता.
पावसाळा संपन
ू ऑ टोबरचं कडक ऊन पडायला सु वात झाली होती. उ हा यात
झाडाव न उतरवन
ू , फोडून, िचंचोके काढून उ हं िदलेली िचंच पावसा यात दमट हवेमुळे
ओलसर झाली होती. उ हाचा कडाका वाढला ते हा ती िचंच एका टोपलीत घालन
ू िविनता
माडीवर िनघाली. चं ू या खोलीलगतच ग चीचं दार होतं. िचंचेची भली मोठी टोपली घेऊन
िविनता माडीवर आली.
ग चीत त ् या अंथ न यावर िचंच पसरत िविनतेनं िवचारलं, `इथं ग चीत िचंच वाळत
टाकली तर तु हाला ास नाही ना होणार?’
हे िविनताचं चं ूबरोबरचं पिहलं संभाषण!
ऑ टोबरचं ऊन चटका देत होतं. आभाळ िनर होतं. ावणात या फुलांनी िनरोप घेतला
असला तरी बकुळीला कुठला दु काळ? सदा सवदा सुगंधाचा ोत देणारा िनरं तर वाह तो!
वषभर फुलांची उधळण करणारा व ृ ए हाना चं ूला धारवाड या क नड भाषेतले अनेक श द समजू लागले होते. यामुळे
िविनता या बोल यावर तोही धारवाडी ढं गात हणाला, `नाही. टाका तु ही वाळत. िचंच
तुमची- ग चीही तुमचीच!-’ याचं मन तर हणत होतं- िविनता, एवढं च काय! मीही तुझाच
आहे !चं ूला तर ित याशी आणखी थोडं बोलायचं होतं. पण काय बोलायचं हे सुचेना. शेवटी
एकदाचा िचंच वाळत घाल याचा
काय मही संपला. आता ही टोपली घेऊन िनघन
ू
जाईल हे ल ात येऊन तोच हणाला, `फार सुरेख गाता तु ही!’ एवढं च न हे , तहू ी फार संुदर
आहे स! पण हे वा य या या मनातच रािहलं. सुरेख, सुशील, सतत उ साहानं नाचणारं
कारं जंिविनते या चेह यावर संकोच उमटला. ती उ ारली, `थँ स.’ यानं संभाषण वाढव याची संधी

पकडत हटलं, `तु ही रे िडओवरही गाऊ शकाल!-’
`हो, गाते ना! खपू वषापासन
ू गाते मी रे िडओवर! तु ही ऐकलं नाही कधी?’
चं ू वरमला, `नाही! कधी नाही ऐकलं!’
`पुढ या वेळी तु हाला आधीच सांगेन. आता वाट सोडता? जायचंय मला.’
वत: या नकळत ित या वाटेत आडवा उभा रािहलेला चं ू शरमन
ू बाजल
ू ा झाला.
िविनता रकामी टोपली घेऊन पाय या उत न िनघन
ू गेली.
िदवस जात होते. चं ू धारवाड गावात आिण देसाया या घरात ब यापैक ळला होता.
अधन
ू -मधन
ू कधीतरी यां या घरी जेवायलाही जात होता. याही वेळी िविनता या याशी
ग पा मारत नसली तरी प रचयाचं ि मतहा य ित या चेह यावर याला पाहायला िमळत होतं.
चं ू या बँकेत अधन
ू -मधन
ू ि केटचं वेड वर उसळून येत होतं. केवळ कॉम ी ऐक यावर
यांचा उ साह न थांबता मैदानावर मॅचेसही होत. या िदवशी चं ूही गावसकर या थाटात
खेळायला गेला आिण जखमी होऊन क हत- िव हळत घरी परतला. एक वेगवान चडू
मनगटावर जोरात आपटून हाड दुखावलं होतं. डॉ टरांनी आठवड्याभरासाठी हाताला लॅ टर
घातलं होतं. चं ूनं िकटी या घरी जायचा िनणय घेतला. समोर भेटले या िविनतेला यानं ते
सांिगतलं.
हे ऐकताच भीम णा पटकन बाहे र आले आिण हणाले, `असं का हणता?’
`िकटी मला बगळूरला पोहोचव याची यव था करे ल.’
`अशा अव थेत तु ही परगावी जा याइतका वास क नये. नोकरीही अजन
ू प क झालेली
नाही तुमची! इथं आम या घरात माणसं राहात नाहीत काय? तुम या जेवणा-खा याकडे
आ ही बघ.ू तु ही ती काळजी क नका!’
भीम णांनी िदलेला श द यांनी आिण यां या घर या माणसांनी श दश: पाळला. नंतर
चं ूनंही िकटी या घरी जायचा िवचार पण
ू पणे सोडून िदला.
भीम णांनी आप या लाऊड- पीकरसार या आवाजात आ ा सोडली, `िवन,ू चं शेखरांना
वेळ या वेळी जेवायला वाढायची जबाबदारी तुझी! यांना आप यासारखी भाजी-भाकरी
वाढायची नाही. सार-भात वाढायचं. आिण हो- चहा नको- कॉफ ायची- समजलं?’

चं ूलाही जाणवलं, नाहीतरी आणखी कोण ही जबाबदारी अंगावर घेणं श य आहे या घरी?
आधीच भरपरू कामांची जबाबदारी पेलत असणा या िविनतेवर ही आणखी जबाबदारी!
इथं आ यापासन
ू चं ूचं िविनतेवर ल होतं. एवढ्या िदवसांत यानं एकदाही ितला
रडताना, रागावताना िकंवा दु:ख करताना पािहलं न हतं. ही आप या स या बकुळ,
पा रजात, मोगरा, जाई-जुई यांना पाणी घालताना अ हू ी ढाळून पु हा मंद-ि मता होते क
काय?
िहचं ल न होऊन ही जे हा सासरी िनघन
ू जाईल, ते हाच घरात या सग यांना िहचं मह व
कळे ल!एवढ्यात िविनता कॉफ चा कप घेऊन माडीवर आली. ितला पाहताच चं ूला सा याचा िवसर
पडला- मनात येणा या िवचारांचाही!
सु ीमध या एके िदवशी दुपार या िनवांत वेळी चं ूची वामकु ी चालली होती. डोळा लागत
असतानाच काही मुल या हस याचा िकलिकलाट या या कानांवर आला आिण डो यांवरची
झोप पार उडालीच.
यानं बाहे र डोकावन
ू पािहलं- फणसा या सावलीत कांबळं अंथ न यावर िविनता या
मैि णी ग पा मारत बस या होता. िदवाळीसाठी साडी खरे दी कर यािवषयी यांची चचा
चालली असावी.
मैि णी आपाप या साड्यांिवषयी सांगत हो या. िविनताही हणाली, `मला जांभळा रं ग भारी
आवडतो बाई! मी तर काकांना जांभ या रं गाचीच साडी आणायला सांगणार आहे .’
ित या बोल यातला रं गाचा तपशील चं ूला समजला नाही. तो थोडा ग धळला. कुठला रं ग
िहला आवडत असेल?
रा ी भीम णांनी सग यांसाठी साड्या-लुगडी आणली असावीत. ते हणत होते, `िवन,ू
जांभळी साडी खपू शोधली- पण िमळाली नाही. याऐवजी ही िनळी आणलीय बघ! पुढ या
वष जांभळी आणू या. चालेल ना?’
`न चालायला काय झालं, काका? िनळा रं गही सुरेख आहे हा! आवडला हाही रं ग!’
हे ऐकताना चं ूचं मन सखेद आ यानं भ न गेलं. याची बहीण सुरभी िविनते या
बरोबरीचीच असेल. गे या मिह यात तो बंगळूरला गेला होता. या वेळी ितनं चं ूला `मला
डाक यल
ू ा शॉिकंग िपंक बॉडर असलेलीच साडी हवी-’ हणन
ू सांगत संपण
ू िदवसभर

िच कपेठेत या येक दुकानातन
ू घुमवलं होतं. तरी तसली साडी िमळालीच नाही. शेवटी
दुसरे िदवशी कुठ या तरी दुकानातन
ू ती शोधन
ू काढून, अ वा या स वा िकंमत देऊन ितनं
ती िवकत आणली होती. वर ितनं चं ूला साडी दाखवत िवचारलं होतं, `कसं आहे माझं
िसले शन?’ खरं तर या या िजभेवर आलं होतं- `अितशय वाईट! तु या साव या रं गाला हा
रं ग अिजबात चत नाही!’ पण यानं वत:ला आवरलं होतं.
हे ही खरं च! याला धारवाडची रोखठोक बोल याची प त अंगवळणी पडली न हती ना!
इथं मा िविनता मनािव
घडणारी येक घटना हसतमुखानं वीकारत होती. कदािचत
प रि थतीमुळे ितला तसं वागणं भाग पडत असावं- चं ूला वाटलं. सुरभीला पैसे देणारा आिण
माया करणारा थोरला भाऊ आहे - एक न हे , दोन-दोन थोरले भाऊ! िशवाय आई-वडील
आहे त. िविनताला कोण होतं? िविनता ता यसुलभ भाव-भावना, हौशी आिण अपे ा
सहजपणे हसत-हसत बाजल
ू ा सारत होती. ित या हस यातन
ू सुखाची त ृ ी य हो याऐवजी
िवषादही य होत असावा काय? कुणास ठाऊक! केवळ तीच याचं उ र देऊ शकेल.
दुसरे िदवशी संधी साधन
ू चं ूनं ितला िवचारलं, `जांभळा हणजे कुठला रं ग?’
`जांभळ
ू हणजे तुम या बंगळूर या भाषेत `नेरळे !’ का बरं ? का िवचारलंत?’
`काही नाही- सहजच िवचारलं.’ तो हणाला.
आपली एवढी सेवा िजनं केली, या िविनतेला जांभ या रं गाची एक साडी घेऊन देणं याला
मुळीच अश य न हतं. पण इथ या संकुिचत मना या समाजात याचा चुक चा अथ लावन
ू
िविनतेला ास होईल याची जाणीव अस यामुळे तो ग प रािहला.
िकटी अधन
ू मधन
ू घरी यायचा. एकदा यानं हटलं तर सहज िकंवा हटलं तर थ ेनं
िवचारलं, `का रे चं ू! तू तर धारवाडशी चांगलाच िमळून-िमसळून गेलास! काय िवशेष?’
`काही नाही रे ! राहायला लाग यावर मलाही हे गाव आवडायला लागलंय तु यासारखंच!’
`एवढं च?’
`होय. का बरं ?’
`काही नाही! हटलं, देसायां या घराचं काही खास आकषण नाही ना? िविनता उ म गाते
ना?’
`तुला कसं ठाऊक?’

`कसं ठाऊक? अरे , धारवाडम ये सग यांनाच ठाऊक आहे हे ! ती रे िडओ-आिट ट आहे
ना?’
`तुला का रे एवढा इंटरे ट?’
`नाही बाबा! अ मानं मा यासाठी बगळूरची मुलगी ठरवली आहे . तुझं काय?’
चं ूनं लगोलग िवषय बदलला.
बगळूर या `इ ो’ कंपनीत नोकरी िमळा याची तार चं ूला िमळाली आिण चं ूला अनावर
आनंद झाला.
आता तो पु हा आप या ि य बगळूरम ये राह शकत होता. घरचं अ न खात घरीच राहता
येईल. िशवाय ती नोकरीही बदलीची न हती.
याहीपे ा मह वाची एक गो

या नोकरीत होती, ती हणजे, अमे रकेत जा याची संधी!

चं ू या व नातला देश बगळूर न हता- ितथन
ू िकतीतरी लांब असलेला ीमंत देश
अमे रका!
िश णही अमे रकेत यावं असं चं ूला िकतीही वाटलं तरी ते श य न हतं. कारण याची
घरची आिथक प रि थती तशी न हती. यामुळे चं ू नोकरी शोधतानाच सावधपणे या देशात
वेश िमळवन
ू देऊ शकेल अशाच नोकरी या शोधात होता.
`इ ो’मध या मुलाखतीतही याला िवचारलं होतं- `तु ही िसले ट झालात तर अमे रकेला
जायची तयारी आहे ना? पासपोट तयार ठे वा तु ही!’
धारवाड या बँकेत या नोकरीत ही श यता नाही. यो य नोकरी िमळे पयत काहीतरी क न
पैसे िमळवत राहायचं हणन
ू चं ूनं ही नोकरी प करली होती.
चं ूनं आनंदानं सामानाची बांधाबांध केली. इथं येऊन याला वष झालं होतं. तो जाणार
अस याचं समजताच भीम णा आपण होऊन या या खोलीत आले.
`हे काय? तु ही तुम या गावी िनघालात हणे! आणखी चांगली नोकरी िमळाली ना?
जाऊन या! तु ही राहत होता ते हा काळजी न हती बघा! बरं य, जाऊन या तु ही.’
`हो ना!’

`पु हा या गावात आला तर आम याकडे च उतरायचं! समजलं? उगाच या या िम ाकडे
जायचं नाही- आधीच सांगन
ू ठे वतो!’
गावाला जा याआधी िकटी या घरी आिण भीम णां या घरी आवजन
ू जेवायला बोलव यात
आलं. चं ूनंही भीम णांना आ हानं सांिगतलं, `भीम णा, बगळूरला याल ते हा आम या घरी
न क यायचं!’
`यायचं आहे खरं ! राजाजीनगरला माझी धाकटी बहीण इंदूही राहते. तीही बोलावतेय
कधीची! एकदा येऊ दो ही घरी!’
रा ी िनघताना चं ूला िविनतेची आठवण झाली. ित याशी काय बोलावं- काय ावं हे याला
समजेनासं झालं. अखेर ब या गीतांचा सं ह ित या हाती ठे वत तो हणाला, `हे
तुम यासाठी! तुमचं रे िडओवरचं गाणं मी तर ऐकू शकलो नाही. आम या गावात धारवाड
टेशन ऐकू येत नाही.’
िविनता हसली; पण यात िख नता होती.
सा या घरात भीम णांपे ाही अिधक मनापासन
ू ितचं गाणं ऐकणारा हा त ण ितचा एकमेव
ोता होता.
आता तोही िनघन
ू चालला आहे .
कदािचत ही या याबरोबरची अखेरची भेट असेल.
तो काही पु हा धारवाडला येणार नाही. आप याला तरी बगळूरला कशाला जायचा संग
येतोय हणा!
याची जाणीव अस यामुळेच ित या हस यामागे िवषाद होता.
पण निशबाचा खेळ कुणाला ठाऊक असतो? या दोघांनाही याची क पना न हती.
सं कृतचे मा तर शाम णांची चं शेखर, िगरीश आिण सुरभी ही तीन मुलं. पवू कधीतरी
यांनी जयनगरम ये तीस बाय चाळीस या लॉटवर एक छोटंसं साधं घर बांधलं होतं.
घरासमोर या रका या जागेत छोटीशी बाग होती- पण खरं तर ितथं आणखी बांधकाम क न
छोट्या घराचं बंग यात पांतर करायचं, असा गौर मांचा िवचार होता. मुलं मोठी होऊन
पगार िमळवू लागली क आपलं ते व न पुरं क न यायचा यांचा िवचार होता.
नव या या पगारात घराचं बांधकाम कर याइतक अनुकूलता गौर मांना िमळाली न हती.

मोजका पगार, मुलांची िश णं, वरकमाई नाही- अशा प रि थतीत गौर मा मनातलं व न
बाजल
ू ा सा न काटकसरीनं संसार करत हो या.
शाम णांचा वभाव मा शांत आिण समाधानी होता. आिथक प रि थती बेताची असली तरी
सारे यां याशी आदरानं वागत.
गौर मांनाही संसार चालव याचं शहाणपण भरपरू होतं. कुठं ही कज न करता, टुक नं संसार
कर यात या वाकबगार हो या. सारी कामं वत:च क न या मोलकरणीचे पैसेही वाचवत
हो या. वत: या िकरकोळ हौसा-मौजा मारत आिण क करत यांनी आपली मुलं वाढवली
होती. आता ती सुिशि त मुलंच यांची संप ी होती.
वत:ची कत यं क न संपली क , शाम णांचं वागणं िवर माणसासारखं असे; पण
गौर मांचं तसं न हतं. यांना संसारात बराच रस होता. काटकसरी या संसारात यां या
अनेक आशा-आकां ा अधवट रािह या हो या. या आशा पु या झा या, यांचं माणही
गौर मां या
ीनं समाधानकारक न हतं. हळदी-कंु कवा या िकंवा ल नाकाया या िनिम ानं
नेही आिण नातेवाइकां या घरी गेलं क , यांचं मन भारी रे शमी साड्या, सो या-िह याचे
चमकदार दािगने, नवी करकरीत गाडी याकडे ओढलं जात होतं. मनात येई,
`िकती नशीबवान आहे त हे ! एवढे मेले क करक न थोडं ब यापैक लुगडं यायचं हटलं
तरी जमत नाही! आयु यात कधी तरी मा या वाट्याला हे ऐ य येईल काय?’
मुलं िकरकोळ नोक या करत रािहली तरी, आपलं न चय संपणार नाही, यांनी मोठ्या
पगारा या नोक या धर या तरच हे श य आहे , हे यां या ती ण बु ीला कधीच समजलं
होतं.
ीमंतीनं लगडलेली पु यभम
ीनं य
ीिव णू या वैकुंठापे ाही
ू ी अमे रका यां या
परम े होती! जर आपली मुलं अमे रकेत गेली तरच ितथला डॉलर िमळवन
ू कमीत कमी
वेळेत जा तीत जा त ीमंत होता येईल हे यांना ठाऊक झालं होतं.
आपली या ज मीची आिण माग या ज मीची पु याई असेल तर, का आपली मुलंही
अमे रकेला जाणार नाहीत? यि णी या जादू या छडी माणे असलेला डॉलर देश यां या
जीवनाचं परम येय झालं होतं.
अशा गौर मांचा थोरला आिण लाडका मुलगा चं ू! ग हनमट कोट्यातली सीट िमळवन
ू
इंिजिनयर झालेला हशार मुलगा. विडलांसारखा साव या रं गाचा न हे , यानं आईचा गोरापान
रं ग उचलला होता. उं ची थोडी बेताची असली तरी बुटका हणता येणार नाही अशी आकृती.
िगरीश या तुलनेत याची उं ची थोडी कमी वाटते- एवढं च!

चं ूनं आई या रं गाबरोबर ितचा मह वाकां ी वभाव उचलला होता. यामुळे माय-लेकरांचं
पटायचंही खपू !
िगरीशचं मा सगळं च याउलट होतं.
बोलणं बेताचं. सतत कुठ या ना कुठ या कामात गढून राहणं हा या या वभावाचाच एक
भाग झाला होता. वभावत:च तो समाधानी होता. या बाबतीत तो अगदी विडलांवर गेला
होता.
बुि म े या बाबतीतही चं ूशी तुलना करता तो डावा होता. हणजे अगदी `ढ’ही न हता.
दरवष ब या माकानी पास होत यानं बी. कॉम. ची िड ी िमळवली होती. बँकेत लाक
हणन
ू ब यापैक नोकरीही यानं िमळवली होती. या नोकरीिवषयी याला कुठ याही
कारची खंत न हती. बँक सुट यावर तो स ाशे साठ िठकाणी भटकत असे. राघव
वाम या आराधनेचा तीन िदवसांचा उ सव आला क , सु वातीपासन
ू च याचा यात
पुढाकार असे. कुठली मयतीची बातमी आली तरी काळ-वेळ न हणता चार िम ांना घेऊन तो
मदतीसाठी हजर असे. परवाच या या िम ा या बिहणीचं ल न होतं ते हा हा ितपटूरला केवळ
नारळ आण यासाठी हणन
ू गेला होता!
अशा माणसाला पैसे िमळवायला कसं काय जमणार?
गौर मांनी आप या या धाकट्या लेकराला हजारदा नाना परीनं यावहा रक जगतािवषयी
समजावन
ू सांिगतलं होतं. आई काही सांगू लागली क तो हसत हणायचा,
`अ मा, अ णांनीच सांिगतलं नाही काय- `परोपकारं इदं शरीरं ’ हणन
ू ?’
मुलापुढे िन र झाले या गौर मांचा संतापाचा रोख मग नव याकडे वळायचा, `तु हीच
याला नाही ते िशकवलंय! तो कसा मोठा माणस
ू होईल!’
यावर शाम णा हणायचे, `असू दे गं! तुझा चं ू मोठा माणस
ू होतोय ना? याला होऊ दे
मा यासारखा- यालाही तु यासारखी चांगली बायको िमळे ल आिण याचाही संसार चांगला
होईल.’
चं ूला `इ ो’मधलं काम खपू च आवडलं. तोही केवळ बुि वानच न हता, िन े नं काम
करणं हा याचा वभावच होता. यामुळे ितथ या व र ांचीही यावर लवकरच मज बसली.
िदसायला देखणा असले या चं ूवर अनेक वधिू प यांची नजर होती; पण चं ू आिण गौर मा
यांचा एवढ्यात याचं ल न कर याचा िवचार न कर याचा िनणय होता. एक-दोन वष नोकरी

क न थोडाफार पैसा साठव यानंतर घरापुढ या जागेवर िकंवा वरती बांधकाम क न
यायचा यांचा िवचार होता. िशवाय अमे रका! तेच या दोघां या जीवनाचं मह वाचं येय
होतं. यामुळं चं ू चौकशीसाठी आले या वधिू प यांची िनराशा करत होता.
शाम णांची आणखी दोन वष नोकरी रािहली होती. तेवढ्या अवधीत सुरभीचं ल न उरकून
यायचा यांचा िवचार होता.
िगरीशचा पगार बेताचाच होता. याचं कुणालाच फारसं कौतुक न हतं. जेमतेम
पोटापा यापुरते पैसे याला िमळत. यामुळे घराचं बांधकाम आिण सुरभीचं ल न या दो ही
गो ी चं ू या पगारावर अवलंबन
ू हो या. यानंतर उ म आयु य जगायचं असेल तर चं ू याच
सुकाणच
ू ी गरज अस याब ल गौर मांना खा ी होती.
एक िदवस ती आनंदाची बातमी आली. इ ो कंपनीनं चं ूला कंपनी या कामासाठी
अमे रकेतील लॉ रडा रा यात पाठव याचं ठरवलं.
बातमी ऐकताच गौर मांना अप रिमत आनंद झाला. ता य माघारी यावं तसा यां या
मनात उ साह भरला. चं ू एका वषासाठी या कुबेरा या देशात िनघाला होता.
सुरभी तर हरळून गेली होती. ती सारखी हणत होती, `चं ू, तू येशील ते हा मा यासाठी
कमीत कमी सहा साड्या तरी आण याच पािहजेत हं! आिण यािशवाय िसटीझन वॉच!’
गौर माही सांगत हो या, `ितथं केशर, वेलदोडे , बदाम वगैरे चांगले िमळतात हणे. आिण
सोनंही फार व त असतं ना? येताना आणायला िवस नकोस.’
िगरीश आिण शाम णा मा या बाबतीत मौन बाळगन
ू होते.
गौर मा आिण चं ूची अनेक वषाची आशा फळाला आली होती. चं ूनं सा या फॉर्मॅिलिटज्
उरकून अमे रके या िदशेनं याण केलं.
चं ू अमे रकेला उतरला. या या क पनेपे ा हा देश िकतीतरी वेगळा होता!
णा णाला नवेपण आ मसात करणारा आिण िशकवणारा, सतत ी-संप ीची अनेकिवध
प तीनं उधळण करणारा देश!
पा याचा दु काळ नाही, िवजेची त ार नाही, घराची कटकट नाही! मानवा या मल
ू भत
ू
गरजा पु या कर यासाठी अित त पर असलेला देश!
आपला पाच हजार वषाचा पुरातन देश! चालु य-रा कूटांचा... वगैरे वगैरे. कव नी

आपाप या किवतांमधन
ू या देशा या ऐ याचं बेसुमार वणन केलंय, तो आज दा र ् य आिण
अंध ांमुळे पोकळ होऊन गेलेला आपला देश! अस या जराजजर आिण असं य रोगांनी
ासले या आप या देशाची त ण-संप न अमे रकेशी कशी तुलना होऊ शकेल! जमीनअ मानाची कधी तुलना होऊ शकते काय?
िकती नेटका देश हा! कुणाचीही मदत नसताना इथं आपण घर शोधू शकतो. जगात या
कुठ याही कानाकोप यात या य शी णाधात संपक साधू शकतो.
मु य हणजे कुणीही घर-गाडी-फोन या सुखसोयी िमळवू शकतो. आप या भारतात मा
केवळ ीमंत हणवणारे च या सुखसोय चा उपभोग घेऊ शकतात.
थम भेटीतच चं ू अमे रकेवर मोिहत होऊन गेला. िकती भ य देश हा! इथं राहणारे िकती
सुखी आहे त!
चं ूची नोकरीही चांगली होती. भारतात तो करत असले या कामापे ा इथलं काम मह वाचं
होतं. केले या कामाचा मोबदलाही चौपटीपे ाही जा त होता! यामुळे हशार आिण मु स ी
चं ूनं नोकरीम ये यशाची कमान चढती ठे वली होती. कामाचं आिण यामुळं िमळणारं
समाधान तो ओत ोत उपभोगत होता. याचा सारा िदवस उ साहानं भरलेला असे.
सं याकाळी घरी परत यावर मा घर या माणसांची आठवण होणं वाभािवक होतं. आईला
प िलिहताना अमे रकेतला भाजीपाला, इथं िमळणारी फळं , फळां या रसाचे िविवध कार,
आइ मची सम ृ ी यांिवषयी आ थेनं िलिहत होता. इथं उपल ध असलेली छोटी-छोटी यं ॆ,
गाबज कॅन- केरा या बाद या यांची वणनं या या प ात भरपरू होती. सामाना या काचे या
बाट या रका या झा या क , याला न चुकता आईची आठवण यायची. तो िलहायचा, `अ मा,
तू इथं असतीस, तर या सुरेख बाट यांम ये लोणचं भ न ठे वलं असतंस!’
अमे रकेत खा यािप याची कशी चंगळ आहे , इथली माणसं कशी ामािणक आहे त, कसे
पैसे टाकून पेपर घेऊन जातात- कसे बसम ये कंड टर नसतात- यािवषयीही तो न थकता
िव तारानं िलिहत होता.
इथ या पैशाचा- डॉलरचा सग यांनाच मोह पडतो. इथला एक डॉलर इतका बलवान आहे
क , यासाठी आप याकडील चाळीस पये ावे लागतात! या डॉलरम ये एवढी मं श
आहे क डॉलर असेल तर जगात कुठं ही जाता येतं! डॉलर असेल तर सा या जगात मान
िमळतो.
चं ूचं प आलं क संपलंच! या िदवशी डाळ आिण भाजी हमखास क ची राहायची, भात
करपन
ू जायचा, कॉफ म ये दोन-दोनदा साखर पडून गोडिम होऊन जायची! साराम ये मीठ

गायब असे आिण भाजीम ये ते दोनदा पडलेलं असे.
यामुळे शाम णा आिण िगरीश जेवताना हमखास हणायचे, `आज चं ूचं प आलेलं
िदसतंय!’
पण गौर मांचं ितकडं ही ल

नसे. या तर मनोमन अमे रकेत जाऊन पोहोचले या असत.

चं ूचं ेिनंग संपत आलं होतं. आणखी दोन-तीन आठवड्यांनी भारतात परतन
ू आप या
ऑिफसमधील लोकांना ेिनंग दे याची जबाबदारी याला वीकारायची होती.
भारतात माघारी जा या या िवचारानं चं ू अ व थ होत होता. इथलं तं
याहीपे ा इथ या डॉलर श ची याला चंड भुरळ पडली होती.

ान, आकषक देश-

इथं आ यावर लवकरच याला आणखीही एक गो समजली होती. या या आधी
इ ोमधील चार-पाच त णांना अमे रकेत ये याची संधी िमळाली होती. ती पकडून ते इथं आले
होते आिण संधी साधन
ू इथ या वेग या कंपनीम ये यांनी नोक या धर या हो या. अशा
कारे `ि किपंग’ क न कामाला हजर होणा या त णांना इथ या न या कंप यांम ये
सांग यात येई, `तु ही काही काळजी क नका- तु हांला आ ही आम या लॉयस या मदतीनं
ीनकाड िमळवन
ू देऊ!’
ीनकाड हणजे ितथं राहन हवं ते काम िकंवा नोकरी कर याचं परवानगी प !
ीनकाड हातात असलं क , देशात कुठं ही काम करता येईल!
खरं तर अशा कारे `ि कप’ क न अमे रकेत ि थरावणारे भारतात या आप या
कंपनीलाही बाँड िलहन देऊनच आलेले असतात, हे चं ूला ठाऊक होतं. बाँडचा भंग
के यामुळे मळ
ू ची कंपनी कोटात खेचू शकते, हे ठाऊक असन
ू ही ` या वेळी पाहता येईल काय
करायचं ते!’ अशा कारची मनोव ृ ी या `पुळपुट्यां’ची अस याचंही तो पाहत होता.
इथं आले या िदवसांपासन
ू चं ूचं याकडे ल गेलं होतं. याचा जवळचा िम राजीव आिण
याचा िम ीकांत हे दोघेही अशा कारे अमे रकेत िवरघळून गेले होते. इ ो कंपनीला
यानंही या दोघांचा ठाऊक असलेला प ा समजू िदला न हता.
एकदा ीनकाड हातात पडलं क , यानंतर मा हे सारे परागंदा झालेले अ ातवासी पु हा
गट होतात, मातभ
ृ म
ू ीकडे धाव घेतात, ितथली एखादी मुलगी पसंत क न ल न करतात
आिण परत येतात. अशा मुलांना ीमंत घरात या सुिशि त मुलीही िमळतात, हे चं ूही पाहत
होता. मग ितथं यांचं `सुखी’ असं ि थर जीवन सु होतं. मग ते याच डॉलर-भम
ू ीचे

जाजन होऊन जातात.
ीनकाड िमळ यासाठी एक वष लागेल- कदािचत दोन वषही लागतील. काही जणां या
बाबतीत तर याहीपे ा जा त वेळही लागायचा. ीनकाड न िमळवता भारताला िनघन
ू गेलं
क इथं पु हा ये याचं दार बंद झालेलं असायचं!
एक ना एक िदवस आप याला ीनकाड िमळे ल यािवषयी चं ूची खा ी होती. फ
यासाठी शबरीनं रामाची वाट पािहली, या िन े नं वाट पािहली पािहजे एवढं च.
चं ू िवचार करत होता. अगदी सु वातीला याचं मन ग धळलं असलं तरी िदवस जातील
तसे यालाही `ि कप’ हो यात काही गैर नाही हे पटू लागलं. एवढ्या सम ृ देशात राहायची
याची जबरद त इ छा होती. एकदा भारतात परतलं क , पु हा इथं ये याची संधी िमळणार
नाही कदािचत!
यानं आईला प िलहन आप या मनातले िवचार कळवले. अखेरीस िलिहलं, `तत
ू माझा
इथंच राहायचा िवचार आहे , हे घरी आणखी कुणाला सांगू नकोस. ीनकाड हातात पडे पयत
मला भारतात यायला जमणार नाही.’
प वाचताच गौर मांचा आनंद गगनात मावेना! आपला मुलगा यानंतर अमे रकेत राहणार!
डॉलर या पानं तो भरपरू पैसा िमळवेल आिण इथं पाठवेल! एक डॉलर हणजे चाळीस
पये! आपणही मैि ण पुढे `आमचा चं ू अमे रकेत राहतो-’ असं अिभमानानं सांगू शकू!
चं ूचं ल पेपरमध या एका जािहरातीनं खेचन
ू घेतलं. गवतांची कुरणं असले या
देशात या, अ यंत कमी व ती असले या, िमिनसोटामध या कंपनीनं जािहरात िदली होती.
यात कंपनीनं ीनकाड िमळवन
ू दे याचीही जबाबदारी वत:कडे घेतली होती!
कुणीही जायला तयार नसलेला नीरस देश तो! िहवा याम ये तर उणे ेप न फॅरनिहट
इतकं कमी तापमान असलेला देश! जा तीचा पगार िदला तरी, अशा देशात जायला माणसं
तयार नसताना चं ूला मा हे यो य थान आिण यो य नोकरी आहे , असं ती पणे वाटलं.
अ ातवासासाठी हे च िवराटनगर हणन
ू यो य होतं. फोनवर बोलणं झालं. इंटर स
ू ाठी
जाऊन आला. कुठ याही खळखळीिशवाय काम झालं.
कुणालाही कळू न देता गाडी िवकून, कंपनीनं िदले या घरात रा ी िदवा लावन
ू ठे वन
ू चं ू
ितथन
ू बेप ा झाला.
दुसरे िदवशी चं ू कामावर आलाच नाही. घरी जाऊन पािहलं तर िदवा जळत होता. आठवडा
गेला, तरी चं ूचा प ा न हता. लो रडा ऑिफस या बॉसनं फोन केला. चं ूनं टेिलफोनचं

पुढ या आठवड्याचं जा तीचं िबल भ न पोबारा केला होता.
अमे रकेतील याचे ये अिधकारी िनराशेनं हणाले, `तो कुठं ही गेलेला नाही. इथंच
कुठं तरी ि कप झालाय! घाणेरडी माणसं ही! कशाचीच चाड नाही. आप या मातभ
ृ म
ू ीला जाणं
टाळ यासाठी ही सगळी नाटकं करतात! देश ेम नाही- डॉलर या आशेपोटी असं वागतात.
अशा लोकांना आपण िदलेलं ेिनंग पण
ू पणे फुकट गेलं!’
यांनी मनोमन चं ू आिण चं ूसार यांना शापलं.
राजाजीनगरकडून िवजयनगरकडे जाणारी बस ग च भ न आली ते हा िविनता या छातीची
धडधड आणखी वाढली.
ही बस चुकली तर शाळे त पोहोचायला तासभर उशीर होणार! लाल शाईचा शेरा! आधीच
ता पुरती नोकरी िमळाली होती. असे लाल शेरे पडले तर नोकरी कशी िटकेल?
िविनतेनं सारं धैय एकवटलं आिण समरांगणात श वू र तुटून पडणा या िक रू
च न मा माणे कंड टर या आ ेपाकडे दुल क न ती बसम ये घुसली. बसम ये वेश
िमळताच ितनं िवजयी मु े नं सभोवताली बघत सु कारा सोडला आिण आधारासाठी खांबाला
टेकली.
कंड टरनं िवचारलं, `कुठं जायचंय?’
`जयनगर-’
ितनं पस उघडली- आत फ एक शंभरची नोट होती. काल ट्यश
ू न या मुलानं िदलेली
नोट. ितनं पसम ये हात घालन
ू शोधले, आजबू ाजू या क यां या चेन उघडून पािहलं- एक
पयाही हाताला लागला नाही.
ितनं अपराधी भावनेनं ती नोट कंड टरपुढे धरली.
`पाच पयेही सुटे नाहीत. एवढे सुटे कुठून देऊ? असू दे, तुमचे यजमान काढताहे त.’
िविनता आ यचिकत झाली- कोण हा माझा यजमान? या ौढ कंड टरनं नवा पैसाही खच
न करता या णी कुणाशी माझं ल न लावलं?
ितनं वळून पािहलं. मागं उभा असलेला उं च युवक हसत सुटे पैसे देत कंड टरला हणाला,
`दोन जयनगर-’

`बघा! सुटे पैसे असन
ू नाही हणताय!’ हणत कंड टरनं दोन जयनगरची ितिकटं
िविनते या हातावर ठे वली.
हा कोण लागन
ू गेलाय? वत:ला कोण समजतो? भपू ती? राजा? माझं ितक ट यानं का
काढावं?
संताप दशवत िविनतानं सांिगतलं, `िम टर! जयनगरला उतर यावर तुमचे पैसे परत
करे न!’
`असू ा हो.’
`तु हाला कदािचत हे चालेल! पण मी दुस यांचे पैसे घेत नसते!’
एवढ्यात िविनताला बसायला जागा िमळाली.
िविनता राजाजीनगरम ये आप या आ या या घरी राहात होती. दररोज राजाजीनगरहन
जयनगरपयतचा खडतर वास! जयनगर या शाळे त िशि केची नोकरी िमळा यामुळे काही
इलाजच न हता.
ित या जीवनातले धारवाडमधले र य िदवस कधीच िनघन
ू गेले होते. मायाबाजारातलं एखादं
आकषक य नाहीसं हावं तसं झालं होतं.
थोर या काकांचा, भीम णांचा दयाघातानं अचानक म ृ यू झाला आिण या कुटुंबाचा
आधार तंभच मोडून गेला.
तुळस का दावणगेरेम ये नोकरी करणा या आप या थोर या मुलाकडे िनघन
ू गे या.
राम का आप या स

या मुलाला सोबत घेऊन मासरू ला आप या माहे री िनघन
ू गे या.

ितथं फ आजी सीत मा आिण नात िविनता याच दोघी रािह या. सीत मांनी सग या
मुलांकडे थोडे -थोडे िदवस राहायचं असं ठरलं.
आता फ

िविनताच रािहली.

ितची जबाबदारी कुणालाच नको होती. ितचं ल न करायचं हटलं तर पैसे न हते. आता या
वयात आले या मुलीनं कुठं राहायचं हा एक
च होता.
अखेर आ या इंद का आिण ितचे पती रामराय यांनी मोठं मन क न ितला बगळूरला

आणलं होतं. `मोठं गाव आहे - लवकर कुठं तरी नोकरी िमळे ल. हातात नोकरी असली क
ल नही लवकर जमेल. ल न ठरलं क धारवाडचं घर िवकता येईल. तोच पैसा ल नासाठी
वापरता येईल-’ असा िवचार सा यांनीच केला. धारवाड या घराला कुलपू लावलं आिण माडी
मा भाड्यानं िदली. तेवढाच झाडांची देखभाल करणा या मा याचा पगार िनघेल.
धारवाडचं घर आिण बाग सोडून येताना िविनतेला अ यंत लेश झाले होते. ितनं आ याला
सांिगतलं, `घर मा िवकू नका. आईला ित या माहे रकडून आलंय ते. माझा तर या बागेत
सारा जीव अडकलाय!’
`खरं य बाई! पटतंय तुझं. जर कुणी सरदार हंड्यािशवाय तु याशी ल न करायला तयार
झाला तरच तू हणतेस तसं घर राखता येईल!’
पण यवहारात हे कसं श य होईल?
यावहा रक जग कसंही असलं तरी िविनतेचं मा ते घर आिण या बागेशी, बागेत या
येक झाडाशी, ितथ या पाना-फुलाशी अ य असं गाढ नातं जडलं होतं. ितथलं येक
झाड ितचं स खं भावंडं होतं हटलं तर अितशयो ठ नये. ही बाग आिण हे घर सोडून
ती कशी राहील?
पण ित या मनाचा कोण िवचार करणार? िन पायानं शेवटी ितनं बागेत या येक झाडाझुडुपांवरन हात िफरवन
ू यांचा िनरोप घेतला. मन घ क न ती जनार य असले या
बगळूरला आली होती.
मोठ्या गावाची सुख-दु:खंही वेगळी. घराजवळ नोकरी कुठून िमळणार? िविनता सकाळी
घरातली कामं आव न, ट्यश
ू न उरकून जयनगर या शाळे त नोकरीसाठी येत-जात होती.
आता ितला

येक पैशाचं मह व चांगलंच समजत होतं. यासाठी ितचे क

चालले होते.

तरीही ित या चेह यावरचं हा य लोपलं न हतं. तेच तर ितचं वैिश ् य होतं!
बस जयनगरला थांबली. सारे िवचार मागं सारन िविनता बसमधन
ू उतरली. ित या पाठोपाठ
तो उं च त णही खाली उतरला.
ितनं याला हटकलं, `िम टर! थोडं थांबा. मी सुटे पैसे आणन
ू देते.’
`िगरीश माझं नाव. कॅनरा बँकेत लक आहे -’ यानं वत:चा प रचय सांिगतला.
`ते ठीक आहे ! तु ही इथंच थांबा. आलेच मी सुटे पैसे घेऊन.’

एवढ्या पटकन शंभर पयांची िच लर िमळणार नाही, हे िगरीशला ठाऊक असलं तरी
आता ही सुंदर, वािभमानी त णी करते तरी काय हे पाहत तो उभा रािहला.
िविनता िनराश होऊन परतली. एकदम ितला सुचलं, `तु ही बँकेतच नोकरी करता ना? मी
सं याकाळी बँकेत येऊन तुम याकडून सुटे पैसे घेईन!’ आिण ितनं ती शंभरची नोट
िगरीश या हातावर ठे वली.
`तुमचं नाव?’
`िविनता देसाई. ती शाळा िदसते ना? ितथंच मी िशकवते. आता उशीर झाला. िनघ?
ू ’
िविनता नम कार क न िनघन
ू गेली.
िगरीश ती गेले या िदशेकडे पाहन हसला. वेगानं जाताना ित या जाड वेणीचा फटका
याला बस याचं ित या ल ात आलं नाही.
शाळे त जाऊन पोहोच यावर िविनताला भीती वाटू लागली. कोण हा िगरीश कोण जाणे!
अशा अप रिचतावर िव ास ठे वन
ू मी तरी कशी शंभर पयांची नोट िदली? यानं फसवलं
असेल तर? शंभर पये फुकापासरी गेलेच हणायचे! छे ! वेडेपणाच झाला हा! मिहनाभर
केले या कामाची कमाई होती ती.
पाठोपाठ िविनतेला वत:ला वाटले या भीतीचा रागही आला. जे झालं ते घडून गेलंय.
यावर आता फार उलट-सुलट िवचार क न काहीच उपयोग नाही.
सं याकाळी ती मन घ क न कॅनरा बँकेपाशी गेली. यानं नाव काय सांिगतलं होतं?
िगरीश क रमेश?
या िवचारात ती ितथं पोहोचली ते हा तो बँके या बाहे र ितची वाट पाहात उभा होता.
`वाटच बघत होतो. तु ही आला नसता तर तुम या शाळे त येऊन तुमचे पैसे ायचा िवचार
करत होतो.’
`शाळे त कुणी तुम या ओळखीचं आहे का?’
िगरीश मंद हसत हणाला, `ितथं शाम णा नावाचे सं कृतचे िश क आहे त ना? यांची
ओळख आहे .’

`होय? के हापासन
ू ची ओळख आहे ?’ िविनतानं कुतहू लानं िवचारलं.
`खपू वषाची ओळख आहे . मला यायला जमलं नसतं तरी मी यां याकडून पैसे पाठवले
असते. हं, हे या तुमचे पैसे-’ हणत यानं एक बंद लखोटा ित या हाती ठे वला.
`थँ स-’ हणत तो घेऊन िविनता िनघन
ू गेली.
बसम ये बस यावर ितनं लखोटा खोलन
ू पािहला. यात शंभर पयांची िच लर होती.
िगरीशनं बसचे पैसे यातन
ू मोडून घेतले न हते.
िविनताला पािह यावर आिण ती विडलां या शाळे तच नोकरी करत अस याचं समज यानंतर
िगरीश या मनात थमच वत: या ल नािवषयी िवचार आला.
िगरीश या ल नाचा िवचार गौर मां या मनात आला न हता. पण चं ू या प ामुळे अशा
िवचारांना त ड फुटलं होतं.
यानं नुकतंच आईला प िलहन कळवलं होतं, `मला ीनकाड िमळायला िकती वेळ
लागेल हे सांगता येत नाही. कदािचत आणखी दोन वषही लागू शकतील. तु ही िगरीशचं
ल न करावं हे उ म!’
या प ानंतर गौर मांनी वध-ू िप यांना तसं कळवलं.
ल नाचा िवषय घरात गंभीरपणे चिचला जाऊ लागला ते हा िगरीशनं थोडं दुल च केलं,
यानंतर माञ यानं विडलांनाच थेट िवचारलं,
`अ णा, तुम या शाळे त िविनता देसाई हणन
ू िशि का आहे त ना?’
`होय. अगदी मंगळागौरीसारखी आहे ! फार चांगली मुलगी आहे . आप यापैक च पण
धारवाडची आहे ती.’
`आज मी यांना बसम ये पािहलं.’
िगरीशचं मन जाणन
ू शाम णा तो नसताना गौर मांना हणाले, `गौरी, मी िविनतेला
ओळखतो. फार गुणी मुलगी आहे . ितला आई-वडील नाहीत. इथंच नातेवाईकांकडे राहते.
आप या िगरीशचंही आता ल नाचं वय आहे . आपण िवचारायचं काय?’
`आपण होऊन मुली या घरी जाऊन `तुमची मुलगी आम या मुलाला ा’ हणन
ू तड
वगाडायचं हे मला तरी पटत नाही. आप याकडे च काहीतरी खोट आहे , असं लोकांना

वाटायचं. यांनी िवचारलं तर बघू या-’ गौर मांनी वरमाई या थाटात हटलं. यां या मनात
आलं होतं ते वेगळं च! आई-वडील नसले या मुलीला माहे रपण कोण करणार? जावयाचं
कोडकौतुक कोण करणार?
शाम णांना गौर मांचा वभाव काही अप रिचत न हता. यांनी एक म य थ तयार क न
यां याकरवी इंद कांना िनरोप पाठवला आिण वध-ू परी ेचं नाटकही ठरवलं.
रा ी कांदा िचरत इंद का हणा या,
`िवन,ू या रिववारी ट्यश
ू न ठे वू नकोस बरं !’
`का गं, आ या?’
`रिववारी मुलाकडची माणसं तुला बघायला येणार आहे त. पण एक मा आधीच सांगते- ते
काही आप या गावाकडचे नाहीत. इकडचे आहे त. तू काय हणतेस? चालेल ना तुला?’
`मुलगा ठीक असला क झालं! मग ते कुठले का असेनात!’ म येच रामराय हणाले.
िविनता हणजे यां या बायको या भावाची मुलगी. ल न होऊन सासरी गेली क खपू
झालं! उगाच नाही तो िचिक सकपणा कशाला दाखवत बसायचा?
रामरायां या मनातले िवचार जाणन
ू िविनताही हणाली, `अगदी खरं य तुमचं, मामा!’
ितलाही वाटलं होतं- माणसं ती माणसंच ना? बगळूरम ये चांगली माणसं असतात आिण
धारवाडची िकतीतरी िबघडलेली माणसं ितनं पािहली होती. आप या शाळे त या शाम णा
मा तरांसारखा माणस
ू जगात तरी शोधन
ू सापडे ल काय?
ितनं िन: ास सोडला- आप या निशबात कसली माणसं आिण कसला नवरा आहे कोण
जाणे!
`मुलगा बँकेत लक हणन
ू नोकरीला आहे . खाऊन-िपऊन सुखी माणसं आहे त. फारशी
गडगंज नाहीत. एक मुलगा अमे रकेला आहे हणे. तो आणखी दोन वषानी भारतात येणार
आहे हणे. हणन
ू आधी धाकट्याचं ल न करणार आहे त. आणखी एक मुलगी आहे . ितचं
ल न झालं क जबाबदारी संपली. तुझी इंिजिनयर-डॉ टर िकंवा ऑिफसरच पािहजे अशी अट
नाही ना?’
`नाही गं आ या. तसं काहीही हणणं नाही. चार पैसे कमी िमळत असले तरी काही हणणं
नाही- पण माणसं शांत आिण समाधानी असावीत. उगाच ग धळ-कटकट मा असू नये. मीही

नोकरी करे न. क ाला माझी ना नाही; पण मन स न हवं.’
िविनतेनं मनातलं मोकळे पणानं सांिगतलं.
तो ितचा गाढ िव ासही होता.
मनािव

च िगरीश मुलगी बघायला िनघाला. वाटेत सुरभी हणाली,

`इतके िदवस घरात फ

अ णा तेवढे च टीचर होते- आता दोन टीचर होतील!’

`ते एवढ्यात कसं ठरे ल? मी मुलगी पािह यािशवाय ल नाला कसा तयार होईन?’
`िगरी, ही मुलगी अ णां याच शाळे त िशकवतेय हणे!’
`होय?’ िगरीश चमकला, `नाव काय मुलीचं?’
`तच
ू िवचार ना ितथं गे यावर! नाहीतरी मुलगी बघायची हणजे नाव काय वगैरे िवचारायचं
असतं ना?’
`आधी तू मुकाट्यानं नाव सांग बघ!ू ’
`िविनता देसाई!’
नाव ऐकताच िगरीशचं मन आनंदानं भ न गेलं. िविनतेचा वािभमान यानं पािहला होता
आिण याला तो फार आवडलाही होता. ितला पु हा भेटावं असं शंभरदा या या मनात येऊन
गेलं होतं; पण यासाठी याला आधी राजाजीनगरमध या आप या िम ाकडे जायला हवं होतं,
रा ी ितथं मु काम क न सकाळी नऊची बस पकडली पािहजे होती तरच या मोिहनीची भेट
होणं श य आहे !
याला आता िविनतेची मािहती िमळाली होती; पण तरीही तीच आपली वा द वधू
अस याची मा याला क पना न हती.
`िविनता, आतला े घेऊन ये बघ!ू ’
खाल या मानेनं े घेऊन येणा या िविनतेकडे बघन
ू िगरीश या चेह यावर हसू उमटलं होतं.
`बाळ, एखादं देवाचं गाणं हणशील काय?’ शाम णांनी िवचारलं ते हा ितनं मान वर क न
पािहलं. िगरीशवर नजर जाताच ित याही ओठांवर हसू उमटलं.

यानंतर ितनं एक देवाचं गाणं सुरेलपणे रं गन
ू जाऊन हटलं. गौर मा आिण सुरभीलाही
िविनता आवडली.
रामरायांनी शाम णांना प च सांिगतलं, `धारवाडला ित या आईकडून ितला िमळालेलं घर
आहे . ते आ ही ित या ल नासाठी हणन
ू ठे वलंय. तु ही तुमचं मत सांिगतलं तर आ हांला ते
िवक याची यव था करता येईल. श यतो लवकर तुमचं मत कळवा.’
`आम या िवनिू वषयी आ ही फार काही सांगत नाही. तु ही ितला दररोज शाळे त पाहताच.
तु ही तुमचा िनणय लवकर सांगाल तर बरं होईल!’ इंद का हणा या.
वरमाई या ठे यात गौर मा हणा या, `उ ा आ ही तु हांला कळव!ू ’ आिण सगळे ितथन
ू
बाहे र पडले.
िमिनसोटाम ये चं ू ब यापैक
विकलांनी मोघम सांिगतलं,

ळला होता. ीनकाडसाठी यानं अज िदला होता. ितथ या

`काहीही सांगता येत नाही. कदािचत लगेच िमळून जाईल, िकंवा बराच उशीरही लागेल
कदािचत!’
यामुळे याची अव था ि शंकूसारखी होऊन बसली होती. आता कुठ याही कारणासाठी
भारतात गेलं तर परत ये यासाठी ि हसाचा
होता. यामुळे घरी आिण आप या माणसांची
िकतीही आठवण झाली तरी याचा नाइलाज होता.
ै काहीजणांना ीनकाड िमळा याचं याला समजलं. ते िम ा ल न
या या िम ांपक
ठरव यासाठी हणन
ू ढीगभर सामान घेऊन भारतात आपाप या गावी गेले होते. ितथं तीन
िदवसांत तीस मुली बघन
ू , यांतली एक िनवडायची आिण ल न क न इथं यायचं असा
यांचा लॅन होता. कुणी मुलीची ि हिडओ कॅसेट पाहनही ल न ठरवलं होतं.
एवढे िदवस अमे रकेत रािह यामुळे चं ूला ितथ या सुख-साधनांची अपरपाई रािहली न हती.
आता याची याला सवय होऊन गेली होती.
उलट आता याला ितथं एकटेपणाची जाणीव होऊ लागली होती. या या मनात अधन
ू मधन
ू
ल नाचे िवचारही डोकावन
ू जात होते. आतापयत डॉलस-अमे रका- ीनकाड यातच संपण
ू पणे
बुडून गे यामुळे आणखी कुठ याही िवचारांनी मनात वेश केला न हता. आता या सा या
अडचणी दूर होऊन जीवन नेहमी माणे झा यावर ल नाचा िवचार येणं वाभािवकच होतं
हणा!

ल नाचा िवचार मनात येताच याला न चुकता िविनताची आठवण येत होती.
याला िविनता मनापासन
ू आवडली होती. याचं ित यावर ेम होतं असंही हणता येणार
नाही. जे हा ल नाचा िवचारच मनात न हता, ते हा तो ितला पण
ू पणे िवस न गेला होता.
आता ल ना या िवचारानंतर ितची आठवण येत होती. यानं ित यापुढे कुठ याही कारे
मनातली भावना य केली न हती. िशवाय याला ती आवडली होती- ितला या यािवषयी
काय वाटत होतं, हे ही याला ठाऊक न हतं.
एकदा आठवण झा यानंतर मा याला सारखं मनात येऊ लागलं- आता िविनता कशी
असेल? ितचं ल न झालं असेल काय? ित या घरची प रि थती पाहता एवढ्यात ल न
हायची श यता कमी आहे . ती कुठं तरी नोकरी करत असेल. ही श यता मा याला जा त
वाटली.
याला वाटलं, ितला प िलहन आप या मनातली भावना य का क नये? पण मनात
आशंका उमटली. िविनतेला प बघन
ू काय वाटेल? ितला आवडे ल क नाही? पु हा वाटलंकाय हरकत आहे ? समोरासमोर भावना य कर यापे ा प िलहायचा िवचार के हाही
चांगला! िशवाय आपण मनातली भावना य च केली नाही, तर ती ित यापयत पोहोचणार
तरी कशी?
अखेर िवचार करक न यानं िविनते या नावे एक प िलिहलंिविनता यांना,
माझं हे प पाहन तु हांला आ य वाटेल; पण तु ही हे वाचन
ू गैरसमज क न घेऊ नये.
मला अमे रकेला येऊन अडीच वष झाली आहे त. तुम या मनात असेल आिण आणखी
कुठ याही कारची अडचण नसेल तर तु ही माझी आणखी थोडी वाट पाहाल का? मला
अजन
ू ही ीनकाड िमळालेलं नाही. यासाठी आणखी काही िदवस लागतील असं िदसतं.
तुमची यासाठी तयारी असेल तर प ामागे िदले या प यावर प िलहा. तुमचा नकार असला
तरी मला याचा राग नाही. तुम या िनणयासाठी तु ही वतंञ आहात.
घरात थोरांना नम कार.
इित
चं ू

िदवसांमागन
ू िदवस गेले, मिहनेही गेले तरी िविनतेकडून उ र आलं नाही. चं ूला काळजी
वाटू लागली- प आणखी कुणा या तरी हाती पडलं नसेल ना? अमे रकेत काही वष
रािह यामुळे आपला अशा गो कडे बघ याचा ि कोन मोकळा असतो. धारवाड या
माळमड्डीवर राहणा यांची
ी वेगळी असते.
चं ूला वत: या अिवचारीपणाचा राग आला.
अखेर एक िदवस पाक ट आलं. यानं िलिहलेलं प च माघारी येऊन याला पोहोचलं होतं.
प यावर ही य राहत नस या या शे यासिहत प आलं होतं.
आपलं प आणखी कुणा या हातात पडलं नाही हणन
ू सु कारा सोडत असतानाच चं ू
ग धळून गेला. कुठे गेली िविनता?
मनात पालवले या आशा-आकां ा आिण गुिपता या या प ासोबत िचं या क न चं ूनं या
कच या या टोपलीत टाक या. याचं मन िनराशेनं भ न गेलं. आं याचं मोहोरलेलं झाड
कोिकळे या कूजनाची आतुरतेनं वाट पाहत होतं- पण कोिकळा वेग याच व ृ ावर या
घरट्यात िशरली होती.
गौर मांनी शाम णांना प पणे सांिगतलं होतं,
`अहो, बगळूरम ये घर असतं तर गो वेगळी! धारवाडमधलं घर घेऊन काय करायचं?
आप याला काय उपयोग धारवाडमध या घराचा? आप या घरचं हे पिहलं ल न आहे . यासाठी
परगावचे भरपरू नातेवाईक जमतील. सगळे िवचारतील- मुलीकड यांनी काय काय िदलं?
यांना हणावं, आम या गावात तीन िदवसांसाठी एक चांगलं कायालय धरा आिण छान ल न
क न ा. आप याला हंडा मुळीच नको. हणावं, सालंकृत क यादान क न ा. यां याच
मुलीला सोनं घालू ा. आ हांला काही नको. ल नाला माणसं येतील यांना जेवण आिण
खाणं-िपणं मा उ म करा हणावं. ती माणसं काय पु हा-पु हा आप या घरी येणार आहे त?
नंतर एक उ म रसे शन क न ा हणजे झालं!’
`गौरी, आपण यात ल घालू नये. िविनता आिण िगरीशलाच घरा या संदभात जे ठरवायचं
ते ठरवू ा. वत: या मालक चं घर िवकून गावभर या नातेवाईकांकडून शाबासक
िमळ यात काय अथ आहे ? माझं मत असं आहे !’ शाम णांनी सांिगतलं.
िगरीशनं आई-विडलांची मतं ऐकून घेतली. िविनताशी बोल यानंतरच धारवाड या
घरासंदभातला िनणय यायचा, हे याचं प कं ठरलं होतं.
ल न ठर या या आनंदापे ा धारवाडचं घर िवक या या िवचारानं िविनता द ध झाली होती.

पण मनातला दाह कुणापुढे य करणार? घर जुनं होतं, काही िठकाणी पडझडही झाली
होती; पण ते घर हणजे ित या लहानपणी म ृ यू पावले या आईची आठवण होती. आता ितचं
असं या जगात केवळ ते एक घरच होतं. ितचं बालपण या घरात गेलं होतं. रा ी या
काळोखातही ती कुठलं झाड कुठं आहे हे दाखवू शकत होती.
झाडा-व ृ ां या साि न यात वाढले या िविनता या मनात दु:ख-वेदना ठसठसू लागली क ,
याच झाडा-व ृ ां या साि न यात ितचा िनचरा होऊन िविनता पु हा आनंिदत होत असे. ती
बाग- तो िनसग ित या
ीनं केवळ थावर मालम ा न हती, तोच ितचा सखा-सांगाती
होता. घरात भरपरू कामाचं ओझं असलं तरी झाडां या आिण सुरां या सावलीत ितला
क ाचाच न हे ; सा या जगाचाच िवसर पडत होता.
केवळ तीन िदवसां या उ सवासाठी असलं िजवाभावाचं घर आिण बाग िवकून टाकणं हा
िवचारच ितला अ यंत िहं वाटत होता. बाग आिण घर िवकून आले या पैशांमधन
ू सोनंनाणं, रे शमी साड्या, चांदीची भांडी यायची- या साड्यानी आपला देह झाकायचा- ितला
सारं च अस होत होतं.
पण ितला कुणीही `या संदभात तुला काय वाटतं?’ असं िवचारलं न हतं. िशवाय ते
यवहायही न हतं. धारवाडचं घर िवक यािशवाय ल न होणंच श य न हतं. यामुळे आता
ित यापुढे केवळ दोनच पयाय होते- ल न क घर? मन काहीही हणत असलं तरी ितला
घरावरचा मोह सारावा लागणार, हे ितलाही समजत होतं.
घशाशी आलेला आवंढा िगळत िविनता बसमधन
ू उतरली. समोर िगरीश होता. ितनं पटकन
डोळे िटपले; पण िगरीश या ती ण नजरे नं हे जाणलं होतं.
`िविनता, थोडं काम आहे . रजा टाकून येणार का?’
`हं-’ हणत ितनं मान डोलावली आिण ती िगरीशबरोबर चालू लागली.
पावलं िगरीशबरोबर पडत असली तरी, िविनते या मनात अनेक आशंका उमटत हो या.
याआधी ती कधीच एख ा त णाबरोबर अशी िफरायला बाहे र पडली न हती. तरीही मना या
कोप यात एक आशा डोकावत होती- आपला पती होणा या या त णाला आपण आप या
मनातली भावना बोलन
ू दाखवली तर घर िवकणं टाळता येईल का?
लालबागम ये सकाळ या वेळी नेहमी माणे कोव या ेिमकांची वदळ होती. एका चा या या
व ृ ाखाली असले या दगडी बाका या टोकावर बसत िविनतेनं िवचारलं, `काय बरं ? कशाला
बोलावलंत मला?’

`थोडं काम होतं? तुम या धारवाड या घरा या संदभात थोडं बोलायचं होतं.’
िविनते या दयाची धडधड वाढली.
िगरीश पुढं हणाला, `धारवाडचं घर िवकून ल न करायला माझा िवरोध आहे , हे च तु हांला
सांगायचं होतं! तुमचं या बाबतीत काय मत आहे ?’
म तकावर म या हीचा सय
ू तळपत असताना हजारो कारं जी एकाच णी सव बाजंन
ू ी
उसळावीत तसा िविनतेला अनुभव आला. सुकून िन ाण झाले या वेलीवर अमत
ृ -िसंचन हावं
तशी ती डव न आली.
िगरीश पुढं हणाला, `आज या िदवसांत एक घर बांधणं िकती कठीण आहे , हे मला ठाऊक
आहे ! आमचं छोटं घर आहे . माडीवर या दोन खो या बांध यासाठी आ ही वीस वष धडपडत
होतो तरी जमत न हतं. आता आमचा थोरला भाऊच अमे रकेत असतो. तो ितथं डॉलस
वाचवन
ू आ हांला पाठवन
ू देतोय. हणन
ू आ ही माडीवर या खो यांचं बांधकाम काढलं आहे .
केवळ दोन खो या वाढवायला दोन लाखांपे ा जा त खच आला आहे .’
िविनता मक
ू पणे िगरीशचं बोलणं ऐकत होती.
`दोन िदवसांसाठी सगळे पाहणे जमतील; `लाडू उ म होते, अमुक छान होतं, तमुक चकर
होतं’ हणत िनघन
ू जातील; पण एकदा हातातन
ू गेलेलं घर पु हा िमळणार आहे काय?’
आता तीही हणाली, `मलाही तसंच वाटत होतं. पण तु ही काय हणाल हणन
ू काही
बोलले नाही.’
ित या आवाजातला आनंद लपत न हता. चेहराही समाधानानं फुलला होता.
`िविनता, आपण राघव वाम या मठात अगदी साधेपणानं ल न क या. मी तुला एक
साडी आिण मंगळसू एवढं च देईन. एक वेळ जेवण देऊ या. या सग या नातेवाईकांना थेट
मठात बोलवायचं आिण ितथन
ू पर पर िनरोप ायचा. माझा सगळा पगार िमळून साडे तीन
हजार पये आहे . आई या हातात दोन सो या या बांगड्या आहे त आिण घर. एवढीच आमची
संप ी. यािशवाय आणखीही एक मू यवान ऐवज तु याकडे असेल!’
`तो कोणता?’ िविनता बुचक यात पडली.
`मी!’
` या बाबतीत मा याइतक

ीमंत मीच!’ िविनता लाजन
ू ; पण मनापासन
ू हणाली.

`िगरीशचं ल न ठरलंय. तुला यासाठी इथं आलंच पािहजे. के हा जमेल ते कळव. हणजे
तसा मुहत ठरवता येईल.
तू घरातला थोरला मुलगा! खरं पाहता आधी तुझं ल न हायला पािहजे. तू कळवलंस
हणन
ू आधी िगरीशचं ल न ठरवलं आहे एवढं च.
मुलगी तु या विडलां या शाळे त नोकरी करते. पे शनर झा यानंतर तू पाठवले या
पैशांमधन
ू माडीवर या दोन खो यां या बांधकामावर तुझे वडील ल ठे वत आहे त. चं ू, तू
नसतास तर आमचे हे िदवस कसे गेले असते, या िवचारानंही मन घाबरं होतं!’
आईचं िव ततृ प वाचन
ू चं ूला आनंद झाला. प ात िगरीश या बायको होणा या मुलीचं
नाव िलहायचं राहन गेलं होतं. िगरीश िकंवा शाम णांना प िलहायची सवय न हती. यामुळे
आई या प ातन
ू जेवढं समजत होतं तेवढं च.
आईनं भरपरू आ हानं िलिहलं असलं तरी, आता भारतात जा यात शहाणपणा नाही, हे
चं ूला समजत होतं. भावा या ल नाचं कौतुक हणन
ू भारतात गेले या वेळीच जर ीनकाड
िमळ याची संधी हकली तर आप यावर कायमचे अिववािहत राह याची पाळी येईल! तीन वष
इथ या जीवनाची सवय झाली आहे . संधी हकली तर पु हा बगळूरमध या या
खुराड्यासार या घरात गद क न दाटीवाटीनं आयु यभर राहावं लागेल.
याऐवजी आता ल नासाठी हणन
ू शंभर डॉलर पाठवले तर यांना चार हजार पये
िमळतील. काहीतरी खच क न खषू होतील.
पण आता िविनता कुठं असेल? ितची साथ याला लाभेल तो मा खरोखरच निशबवान
हटला पािहजे. तो दररोज ितची सुरेल गाणी ऐकू शकेल! ित यासारखी मुलगी िदवा घेऊन
शोधत िफरलं तरी दुसरी सापडणार नाही! यासाठीही नशीब हवं ना!
चं ूनं सु कारा सोडला.
सासरी िविनतेचे िदवस आनंदात चालले होते. ित यावर िप या माणे वा स याचा वषाव
करणारे सासरे ितची मुली माणे काळजी घेत होते. दयात ेमाला परम थान देणारा पती
िगरीश होता!
सासबू ाइनीही ितला कधी एखा ा का होईना, कटू श दानं दुखवलं न हतं; पण यां या
वाग यात सास यांइतक आ मीयता न हती. यांचा वभावही फारसा बोलका न हता. यां या
अंतमनात काय दडलंय हे िविनतेला संपण
ू पणे कधीच उमजत न हतं. यां या बोल यात आिण

मनात या भावनेत भेद अस याचा अनुभव अधन
ू मधन
ू िविनतेला येत होता. यां या बोल यात
भावनेपे ा यावहा रक कत याचा भाग अिधक असे.
हे िविनते या ल ात आलं तरी ितला वाटायचं, इतर सासवांपे ा हे िकतीतरी चांगलं, नाही
का? या िनदान घालन
ू -पाडून बोलत नाहीत- वाईट वागत नाहीत.
सुरभी या वाग यात अजन
ू ही अ लडपणा होता. ितला अजन
ू ही फ िसनेमा, साड्या,
खाणं-िपणं, मैि ण बरोबर िफरणं यातच आनंद वाटत होता. कॉलेज संपवन
ू ती घरातच असली
तरी घरात या कुठ याही कामाला ती हात लावत न हती. आईही मुलीत आपले पंच ाण
असावेत, अशा कारे मुलीला जपत होती! सुरभी हणजे राजकुमारी आहे , ितला कुणीही
कुठलंही काम सांगायचंच नाही, हे गहृ ीतच होतं. चुकून कुणी काही काम सांिगतलंच तर या
हणाय या,
`अ यो! ती आणखी िकतीसे िदवस इथं राहणार आहे ? इथं आहे िततके िदवस ितला
आरामात असू ा ना!’
सुरभी याच वयाची िविनता पहाटे पाच वाजता उठायची. सुरभी मा नऊ वाजता उठायची.
यानंतरचा सारा वेळ ती टी ही पाह यात आिण नट यामुरड यात घालवत असे.
तसं पािहलं तर या घरातही ीमंतीचं कुठलंही ल ण न हतं. तरीही िविनता सुखी होती.
पतीबरोबर ेम आिण जीवनातले अनुभव वाटून घेत ितचा समाधानी जीवन म चालला होता.
केवळ पैसा आिण दागदािग यांमुळे ी सुखी होते, या मात ती कधीच न हती.
कधी-कधी ितला एका गो ीची मा खंत वाटत असे. िगरीश या वभावात कुठलीही खोट
न हती. या याम ये असलेला संगीत ेमाचा अभाव ही एकच गो िविनतेला अधन
ू मधन
ू ख
करत होती; पण ही गो इतक छोटी होती क , िविनता कधी याचा उ चारही करत
न हती.
शाम णांना मा ित या संगीत-कलेचं कौतुक होतं. ते दररोज ित याकडून दोन-चार गाणीभजनं ऐकत. यांनी तर ितला आणखी संगीत िशकायचाही आ ह केला होता.
धारवाडम ये िविनतेचं िहंदु थानी संगीतात िश ण झालं होतं. बगळूम ये तसा गु भेटणंही
कठीणच होतं. िशवाय ितला संगीताकडून आ मत ृ ीखेरीज आणखी कशाचीच अपे ा न हती.
वसंतबनात गाणा या कोिकळे ला कुठं राजदरबारात या उ च थानाची अपे ा असते?
अलीकडे ितची नोकरी सरकारी झाली होती. यामुळे ितचा पगारही समाधानकारक होता.
धारवाडचं घर न िवक यामुळे ित या मनात समाधानाबरोबरच िगरीशिवषयी कृत भावना

काठोकाठ भरलेली असे.
िगरीशही नेहमी माणेच राहात होता. यां या ीमंत नसले या जीवनात समाधान काठोकाठ
भरलेलं होतं. िदवस कसे जात होते, ते या दोघांनाही कळत न हतं.
शिशकला िविनते या शाळे तच नोकरी करत होती. या दोघ चं पटायचंही खपू . दोघी एकाच
वेळी नोकरीला लाग या हो या. शशी अजन
ू नोकरीत कायम झाली न हती. दोघीही
पर परांची सुख-दु:खे एकमेक ना सांगाय या.
या िदवशी शशी शाळे त आली ते हा ितचा चेहरा उ हासानं फुलला होता. मनातला आनंद
लपव याचा शशीचा य न िवफल होत होता.
ितला पाहताच िविनतेनं िवचारलं, `काय गं? काय बातमी आहे ? एवढा कसला आनंद?’
`आ ा नको! लंच-टाईमम ये सांगते-’ शशी उ ारली.
`सांग तर!’
`अंहं- दुपारी पिव ा हॉटेलला जाऊ या. ितथं सांगेन.’
`पाट आहे ?’
शशी हसली.
दुपारी लंच-टाइमला दोघी ठर या माणे पिव ा हॉटेल या माडीवर गे या.
खुच वर बस या-बस या िविनता हणाली, `शशी, अिभनंदन!’
`िवन,ू तुला कसं समजलं?’
`तुझा चेहरा बघन
ू !’
शशीचा चेहरा आणखी लाल झाला. ती सांगू लागली,
`आम या विडलां या िम ाचा मुलगा. शंकर याचं नाव.’
`ल न कधी?’

`आणखी दोन-तीन मिह यांनंतर होईल असं वाटतं. आजच यांचे वडील घरी येऊन गेले.
एवढ्यात मुहत नाही.’
`कायालय िमळा यानंतर ल न होईल हण ना! मुहताचं काही िवशेष नाही!’ िविनता हसत
हणाली.
`मला नोकरी सोडावी लागेल, िवन!ू ’
`शंकर कुठली नोकरी करतात? काय िशकलेत ते?’
शशीचा चेहरा उतरला. शंकर मैसरू म ये राहात होते. एम. ए सी चौ या मांकानं पास
होऊनही यांना बरी नोकरी िमळाली न हती. आता ते ता पुरती लासेसम ये िशकव याची
नोकरी करत होते.
`मग एवढ्यात ल नाचा का िवचार करताहे त?’
`दो ही घरांम ये खपू वषाचे नेहसंबंध आहे त. माझी आईच हणाली- नोकरीची वाट बघत
ल न पुढं टाकायला नको. मीही नोकरी क न संसाराला हातभार लावू शकेन िकंवा दोघं
िमळून लासेस सु क .’
`हं. तेही खरं च हणा! उगाच ल न का पुढं ढकलायचं? बरं ! साखरपुडा कधी?’
` यां या घरी साखरपुडा करायची प त नाही हणे. एकदम ल नच. िवन,ू मला मा काही
वेळा भीती वाटते बघ!’
`भीती कसली?’
`सगळं ठीक होईल ना?’
`होईल गं! सगळं ठीक होईल. माझाच अनुभव सांगते. दोघं िमळून क ाची तयारी ठे वा. धैय
गमावू नका.’
भिव यात काय दडलंय ते कुणास ठाऊक! तरीही िविनता ित या मनाचं धैय वाढवत होती.
शशी हणाली, `आजच नोकरीचा राजीनामा देते. दोन मिह यांची नोटीस देणं आव यक
आहे ना!’
दोघी उठ या. िहनं आणखी थोडा िवचार क न राजीनामा ावा, असा िवचार करत िविनता

ित याबरोबर चालू लागली.
अलीकडे शशीनं शाळे ला येणं सोडून िदलं होतं. यामुळे िविनतेला एकटेपणाची भावना
जाणवत होती. `शशी सुखी आहे ना, मग झालं तर!’ अशी ती वत:ची समजत
ू काढत होती.
आप या ि य मैि णी या ल नाला काय भेट ावी याचा ती िवचार करत असतानाच एक
िदवस ती बातमी आली.
`िविनता, तुला समजलं? शशीचं ल न मोडलं!’ शाळे त या ये
ितला िवचारलं.
`नाही! मला ठाऊक नाही!’ िविनता बसले या ध

िशि का सुशीला मॅडमनी

यातन
ू वत:ला सावरत हणाली.

`तु ही दोघी एवढ्या मैि णी असन
ू ही काही बोलली नाही ती? फार ास झालाय ितला!’
पुढचं बोलणं िविनता या कानात िशरलंच नाही. काय झालं असेल? शंकरला अपघात झाला
असेल काय? याचं वेग या एखा ा मुलीशी ेम करण असेल काय? पण शशीशी याचा
अनेक वषाचा प रचय होता आिण या या मज नंच हे ल न ठरलं होतं. मग का मोडलं असेल
ल न? िविनता या िजवाची तडफड झाली.
शाळा सुट यावर िविनतेनं सरळ शशी या घराची वाट पकडली.
दारात िविनतेला पाहताच शशी या मनावरचा ताबा सुटला. ती हंदके देऊन रडू लागली.
िविनतेनं घराव न नजर िफरवली. घरभर पदोपदी ल नाची तयारी िदसत होती. घराची रं गरं गोटी झाली होती. एका कोप यात तांदळाची पोती रचलेली िदसत होती.
िविनतेला पाहताच शशीची आई हणाली, `िविनता, तच
ू िहची समजत
ू काढ बाई! शशी थोडं
अतीच करतेय. ा सग या ऋणानुबंधा या गो ी असतात. आपलं नशीब तेवढं बलव र हवं.
निशबात नसेल तर काय करायचं? गेले दोन िदवस िहनं अ नाला पश केलेला नाही!’
एवढी मोठी घटना घडलेली असताना शाि दक वेदांताला काही अथ नाही हे िविनतेला
समजत होतं.
शशीच ितला `इथं नको, चल-’ हणत माडीवर घेऊन गेली. माडीवर या ग चीत मंद वारं
वाहत होतं. समोर पसरले या अथांग बगळूरचे िदवे िदसत होते.
ितथ या चटईवर बसत िविनतेनं िवचारलं, `शशी, शंकरची कृती बरी आहे ना?’

शशी या डो यांमधले अ ू अ य होऊन यांची जागा संतापानं घेतली.
` याला कसली धाड भरलेय? चांगला टोण यासारखा माजलाय! या यामुळे आमचा अपमान
झालाय. मला तर जीवनाचाच कंटाळा आला आहे . िव ासघातक नराधम मेला!’
`अशी कोड्यात बोलू नकोस बाई! काय झालं ते नीटपणे सांग ना! का मोडलं ल न?’
भावनावेगानं शशीला बोलणं सुचत न हतं.
`सांग ना!’
िविनतेनं पु हा-पु हा हटलं ते हा ती उ ारली, ` यानं वत:ला िवकलंय!’
` हणजे? मला नाही समजलं.’
`आम या समाजापैक बरे च अमे रकेत थाियक झाले आहे त. यां यापैक एकजण आप या
वीस वषा या मुलीला घेऊन इथं आले होते. यांनी व ृ प ात जािहरात िदली- आम या मुलीशी
जो ल न करे ल, याला अमे रकेला घेऊन जाऊ, हणन
ू !’
`शंकर गेला?’
`फ शंकरच न हे त, िकतीतरी सुिशि त त णांनी ती जािहरात वाचन
ू अज टाकले होते
हणे! डॉ टर, सी. ए., इंिजिनअर िकतीतरी उ चिशि त त ण! शंकरनंही गमतीनं यासाठी
अज टाकला होता हणे. पण या मुलीला नेमका हाच आवडला!’
`हे काय गं? एखा ा नोकरीचा इंटर

ू झाला हा! मग पुढं काय झालं?’

`मग काय! हाही तयार झाला. याला वाटलं, आप याला संपण
ू आयु यात पु हा िकतीही
धडपड केली तरी अशी संधी िमळणार नाही. कशाला संधी सोडायची? मला यानं मा कर
हणन
ू प िलिहलं आहे .’
`तू याचं नरडं धरायचंस! ग प का बसलीस?’
`खरं सांग?
ू ते याचं प वाचन
ू मला याची िकळस आली. एवढ्या वषाची ओळख, नातं,
भावना-सरळ पायदळी तुडवन
ू डॉलर आिण ीनकाडसाठी या मुलीचे पाय चाटणारा शंकर!
छी!’
` याचे आई-वडील काय हणतात?’

`माझे आई-वडील यांना जाऊन भेटले. हा कुठ या गावाचा िवपरीत याय? हणन
ू िवचारलं
तर हणताहे त- अहो, आम या मुलाचं ितकडं उ वल भिव य आहे ! आ ही का याचं
नुकसान क ? तो इथं रािहला तर आम यासारखाच द र ी राहील. सारं जीवन सरलं तरी
एक घर बांधायला जमणार नाही, आम या मुल या ल नाचं कजही फेडता येणार नाही.
हणन
ू आ हीच याला हे ल न करायला सांिगतलंय!
`तहू ी नोकरी सोडलीस ना!’
`होय. यावरही शंकरनं उपाय सुचवलाय. यानं सांिगतलंय- शशी या ल नाला येईल तेवढा
खच मी अमे रकेला गे यावर डॉलर या पात पाठवन
ू देईन हणन
ू !’
` हणजे काय! डॉलरच देव होऊन बसलाय हणायचा!’
`देव क भत
ू कोण जाणे! पण डॉलरचं मोिहनी प असं आहे खरं ! मा या जीवनाचा मा
तमाशा होऊन गेला बघ! ल न मोडलं हट यावर लोक मुलीतच काहीतरी दोष असेल असं
हणतात ना! आता मी काय क ?’
िविनताला काय बोलावं ते सुचलं नाही. शशीच पुढं हणाली, `हे ही जाऊ दे. पण इतक वष
मनात शंकरलाच नवरा मानन
ू मी रािहले. एका िदवसात ती भावना कशी उपटून-िनपटून
काढून टाकता येईल? अमे रकेचा मोह आिण डॉलरची आशा यासाठी शंकरनं माझा हकनाक
बळी िदला.’
शशी या दु:खाला हंद या या
होतं.

पानं वाट फुटली होती. ितचं सारं शरीर हंद यांनी िहंदकळत

िविनता असहा यपणे ितचा आ ोश पाहत रािहली.
या िदवशी चं ू अ यंत आनंदात होता. याला मोशन िमळालं होतं.
अमे रकेला `लँड ऑफ ऑपॉर युनेटीज’ हणतात ते खोटं नाही. तु ही कुणीही असलात तरी
चालेल. बढती या पाय या भराभर चढू शकता. फ तेवढी तुमची कुवत हवी. बढती या
ै कशाचाच अडसर
मागत भारता माणे जाती, कुळ, िसिनऑ रटी, भाषा, राजकारण- यांपक
येत नाही. उ म काम केलं क , लगोलग बढती िमळते. तसंच, कामाची फळं यो य कारे
देऊ शकलं नाही, तर एका प ा ारे याला घरीही पाठवलं जातं!
चं ू या आनंदाला आणखीही एक कारण होतं. आजच याचं ीनकाड आलं होतं! संपण
ू
जीवन साथक लाग याची भावना या या मनात भ न रािहली होती. आयु यात कधीही

ल मी स न न झाले या िश काचा तो मुलगा. सारं आयु य पैशा या चणचणीत गेलेलं.
आता तोच चं ू अमे रकेचा अिधकृत नाग रक झाला होता! या या आजवर या साधनेचं हे
एक फिलत!
आता तो राजरोसपणे भारतात जाऊ शकत होता. तो आता आप या माणसांना भेटू शकत
होता. हे ही या या आनंदाचं एक कारण होतं.
तो घरी परतला ते हा एक जाड पाक ट याची वाट पाहत होतं. हणजे यात बरीच प ं
असतील. हणजे भरपरू बात या! कदािचत सुरभी या माग यांची यादीही असेल.
यानं कॉफ -मशीनमधन
ू मनासारखी कॉफ क न घेतली आिण कॉफ चा मग समोर ठे वन
ू
सावकाश पाक ट फोडलं.
पािकटात िगरीशचं प आिण यात गुंडाळलेले काही फोटो होते.
`ि य चं ू,
तू आम या ल नाला हजर रािहला असतास तर फार बरं झालं असतं. ल न साधेपणानं
झालं. आ हा दोघांनाही भपकेबाज ल न करायचं न हतं.
सोबत आम या ल नातले काही फोटो पाठवत आहे . िविनतेची तु याशी ओळख आहे असं ती
सांगत होती. ितनं तुला नम कार सांिगतला आहे .
िगरीश.’
चं ूनं फोटो पािहले आिण तो िन ल झाला. या या मनाला भावलेली िविनता, सतत
चैत यपण
ू राहणारी िविनता या या भावाची प नी झाली होती. ल नपि केत यानं िविनता
नाव वाचलं होतं, पण असेल कुणीतरी असा िवचार क न यानं ितकडे फारसं ल िदलं
न हतं.
आता जे घडलं होतं, याची यानं क पनाही केली न हती. संपण
ू धारवाडची वसंतल मी
िविनता हीच जयनगरमध या शाळे त िशकवणारी िशि का िनघाली होती! कुठून कुठं जोडला
गेला हा संबंध?’
चं ूला ध का बसला होता. याचं िविनतेवरचं ेम एकांगी होतं. िशवाय अ य

ेम होतं ते!

आता याच िविनतेचं ल न झालं आहे , तेही आणखी कुणाशी न हे , आप याच भावाशी,
आप याच घरची ती सन
ू होऊन आली आहे .

चं ू उ या उ या कोसळला. सकाळपासन
ू उ हास-उ साहानं नाचणारं याचं मन कोलमडून
गेलं होतं.
णभरच या या मनात येऊन गेलं- या ीनकाडचा मोह नसता तर याआधीच भारतात
जाऊन िविनतेशी िववाहब होता आलं असतं.
यानं फोटो पािहले.
िविनता वधू या वेषात साधी आिण सुंदर िदसत होती. ित या चेह यावरील मंद हा य हजार
िह यां या तेजापे ा अिधक तेजानं झळकत होतं. ित या चेह यावरची त ृ भावना फोटोतही
लपत न हती.
केवळ पा याच बाबतीत न हे ; ितचा वभाव, सुमधुर कंठ, ितचं मदृ ु अंत:करण- कुठ याही
ीनं पािहलं तरी ती कुणाही पु षाचं मन वेधन
ू घेणारी होती.
येक सासन
ू ं अपे ा करावी अशी सन
ू होती ती! चं ूनं ितचा सालस आिण लाघवी वभाव
जवळून पािहला होता. िकतीही कजाग सासू असली तरी ितचं मन िजंकून घे याचा न पणा
आिण ेमळपणा िविनते या वभावात होता.
तसा वभाव नसता तर साव आई या कजागपणाचा बाऊ न करता, मनातलं दु:ख, चारदोन अ ंबू रोबर बाहे र टाकून पु हा `िच क वा’- धाकटी आई हणत ती सांगेल ती कामं
करायला पदर खोचन
ू तयार झाली नसती. वत: चं ूनंच ितथ या वा त यात असले अनेक
संग पािहले होते. याला ित या या गुणांचंच आकषण वाटलं होतं.
असो! यानंतर आई-विडलांची िचंता करायचं कारण नाही असं चं ूला ती पणे जाणवलं.
पोट या मुलीपे ा अिधक िव ासानं िविनता घराकडे बघेल यात शंका नाही.
या िवचारानं काही ण बरं वाटलं तरी, चं ूला िगरीशिवषयी असय
ू ा वाटली. िगरीश
आप याइतका देखणा नाही, आप याइतका याला पगार नाही, रिसकते या बाबतीतही तो
आप यापे ा डावा आहे . याला ग पांचं तं ही फारसं साधत नाही. तरीही र नासारखी बायको
याला िमळाली ना! स खा भाऊ िकतीही लाडका असला तरी अशा संदभात तो एक वेगळा
पु षच ना!
म सर हा तर माणसाचा मल
ू भत
ू वभावच असतो ना? यामुळे चं ू या म तकात शेकडो
िवचार भावनांचा ग धळ उठला यात काय नवल? या या मनात आजवर अनोळखी
असले या भाव-भावनांचं िम ण झालं होतं.

चं ूला पवू या मन:ि थतीत वत:ला आणायला दोन िदवस लागले.
ल न ठर यावर िगरीशचा थोरला भाऊ अमे रकेत अस याचं िविनताला समजलं असलं तरी,
तो चं ू असेल अशी ितला क पना न हती.
ल नानंतर सासरी आ यावर ितनं थोर या िदराचा फोटो पािहला ते हा ितला आ य वाटलं.
धारवाडला यां या घरी भाड्यानं राहणारा चं ू स य त ण होता. ितचं गाणं आवड याचं
प पणे सांगायचा- संकोच वाटत असला तरी, या या
ीतन
ू ते ित या ल ात येत होतं.
आपलं गाणं तोही ऐकत आहे , हे ितलाही ते हा ठाऊक असायचं. आता तोच त ण आपला
थोरला दीर आहे .
ब स! ितला चं ूिवषयी एवढीच भावना होती.
चं ूला मनोमन वाटलं- आपण ितला िलिहलेलं प ित या िकंवा आणखी कुणा याही हातात
न पडता पु हा आप याच हातात आलं, हे फार चांगलं झालं. ल न ठर यानंतर िकंवा
झा यानंतर ते ित या हातात पडलं असतं तर िकती अनथ झाला असता! मख
ू रखवालदारानं
हाता या पो टमनला प ा िदला नाही ते बरं च झालं! नाहीतर िबचा या िविनते या संसारात
सु वातीपासन
ू च वादळांना सु वात झाली असती!
आज चं ू मातभ
ृ म
ू ीला परतणार होता. साडे तीन वषानंतर! घरात एखा ा उ सवाचं वातावरण
भ न रािहलं होतं.
गौर मा आिण सुरभी चं ू या वागतासाठी एअरपोटला जायला तयार झा या हो या.
शाम णा मा हणाले, `गावात आलाय तो घरी येणार नाही काय? मी येणार नाही.’
सासबू ाइचा उ साह पाहन िविनता हणाली, `तु ही सगळे जण जाऊन या. भावज ना काय
आवडतं ते सांगन
ू जा. मी सगळा वयंपाक तयार क न ठे वेन.’
`टोमॅटोचं सार कर, आंबोड्या, रायतं आिण कायरस कर. चं ूला फार आवडतं.’
गौर मा आिण सुरभीनं नीट केस िवंचरले आिण ठे वणीत या साड्या नेसन
ू दोघी तयार
झा या. िविनताची कामाची िन ा आिण कामं कर याची प त या दोघ ना मनापासन
ू
आवडली होती. गौर मां याही मनात आलं, `चं ूलाही एक अशीच बायको िमळाली तर
कसलीही काळजी राहणार नाही!’
िवमानातन
ू उत न बाहे र येत असले या चं ूला पाहताच गौर मांना म तकावर या कडक

उ हाचा िवसर पडला आिण भावनावेगानं यांचे डोळे पाणावले. यां या माणेच परदेशाहन
आले या आप या माणसांचं वागत करायला अनेक माता, िपता, प नी, भावंडं, िम प रवार
कौतुकानं जमले होते.
गौर मा टक लावन
ू चं ूकडे पाहात हो या. तो आणखी गोरा झा याचं यांना जाणवलं.
अंगा-िपंडानंही तो आता भरला होता.
दोन मोठा या, जाडजड
ू बॅगा िगरीश टॅ सीमधन
ू उतरवन
ू घेत असतानाच चं ूनं घरात
येऊन विडलांचे पाय धरले.
नंतर याची शोधक नजर वयंपाकघरा या दाराशी उ या असले या िविनतेवर पडली आिण
यानं िवचारलं, `ओळखलंत क नाही? कशा आहात?’
`छान आहे . तु ही कसे आहात?’
िविनतेनं बगळूरची बोल याची ढब आ मसात केलेली पाहन चं ू हणाला, `अरे वा! तु ही
तर आमची भाषा पण
ू पणे आ मसात केलीय!’
`करायलाच हवी ना! तुम या घरचीच झालेय ना मी! तु ही धारवाडम ये होता, याच वेळी
मी िशकायला सु वात केली होती.’
धारवाडचे िदवस आठवताच णभर चं ू िव झाला. पण लगेच यानं वत:ला सावरलं.
आता ती आप या धाकट्या भावाची बायको आहे , हे भान जाऊ देता कामा नये.
धारवाडमध या िविनतेपे ा ही िविनता अिधक सुंदर िदसत होती. या वेळी ित या
यि म वात बािलशपणाचा बराच अंश होता. आता या अध फुट कळीचं संपण
ू उमलले या
फुलाम ये रपांतर झालं होतं. या वेळी वयाचा अ लडपणा असला तरी मानिसक वा य
आिण मन:शांतीचा अभाव होता. आता ित या चेह यावर मानिसक समाधान स नपणे
िवलसत होतं.
चं ूनं इतकं सामान आणलं होतं क , काही िवचारता सोय नाही! शा प,ू सोप, काचेची
आकषक भांडी, िडनर सेट, केशरा या ड या, काज,ू बदाम, बेदाणे, कॅमेरा, हीसीआर,
साड्या, अ रा या बाट या, चॉकलेट्समुलानं आणलेलं सामान पाहता-पाहता गौर मांना वगच हाताशी आ यासारखं वाटत होतं.
ग रबीत या काटकसरी संसारातन
ू अथांग समु ाचं दशन हावं, तसं होऊन या िदपन
ू गे या
हो या.

चं ूनं सांिगतलं, `अ मा, एक साडी तुला, एक सुरभीला आिण िविनतेला आणली आहे .
बाक चं सामान कुणाला कसं ायचं हे तच
ू पाहा. मला झोप आलीय. झोपतो मी-’
एवढं सांगन
ू चं ू झोप यासाठी उठला.
अमे रकेतन
ू आप या मुलानं एवढ्या हौसेनं आणलेलं सामान वाटून टाकणं गौर मां या
वभावात बस यासारखं न हतं. यांना ते अश य होतं. यांनी सारं सामान नीट ठे वन
ू िदलं.
चं ू आ यापासन
ू गौर मांनी वयंपाकघरात पाऊल ठे वणं सोडून िदलं होतं. िविनतेनंही
यात काही गैर आहे , असं मानलं नाही. ब याच वषानी मुलाची भेट होत आहे , मुलाशी ग पा
माराय या असतील- असा िवचार क न ितनं दो ही वेळ या वयंपाकाची जबाबदारी
वत:कडे घेतली होती. चं ूला भेटायला येणा या िम मंडळी आिण नातेवाईकांसाठी ती न
कंटाळता कॉफ आिण खाणं करत होती. यासाठी ितनं आठवडाभराची रजाच काढली होती.
सुरभीला तर कधीच कामं करायची सवय न हती. यात आता भावानं आणन
ू िदले या नाना
साधना या व तू घेऊन ती सतत आरशापुढे बसत होती. नाहीतर भावाबरोबर िफरायला जात
होती.
चं ूची जेमतेम तीन आठवडे रजा होती. एवढ्यात याला िढगानं आमं णं आली होती!
यातले बरे चसे वध-ू िपते होते. पानं देखणा, अमे रकेत राहणारा, सुिशि त, अिववािहत
त ण हट यावर या यावर अशा वध-ू िप यांचा डोळा असणं वाभािवक होतं हणा!
यािशवाय जुने कॉलेजमधले वगिम , ि केट- लबमधले िम , इ ोमधले जुने
सहकमचारी यांना भेटायला तोही जाऊन येत होता. अथात ऑिफसम ये जाऊन बॉसला
भेट याइतकं नैितक धैय या यापाशी न हतं. आपण आज या जगा यित र काही वेगळं
केलेलं नाही असा तो बोलताना आपली बाजू मांडत असला तरी, वषभर या कंपनी या
खचानं ेिनंग घेत यानंतर ती नोकरी सोडून जाणं हणजे िव ासघात आहे , हे या याही
अंतमनात याला जाणवत होतं. अशा वेळी भारतासार या गरीब देशात िखतपत पड यापे ा
आपण कसं यो य केलं, यावरचा याचा वाद अिधक ती होत होता.
चं ूसाठी गौर मांनी अनेक मुली बघन
ू यांतली एक फायनल िल ट तयार केली होती.
यात चार मुल चा समावेश होता. या पाहन अखेर चं ूनं िनणय यायचा होता.
या सा या ग धळात चं ू मानिसक आिण शारी रक

् या दमन
ू गेला होता.

गे या तीन वषात या या काही सवयीही बदलन
ू गे या हो या. साधं नळाचं पाणी यायलं
िकंवा काही बाहे रचं खा लं क पोट िबघडत होतं. इथं आ या या दुस या िदवसापासन
ू याचं
पोट दुखू लागलं होतं. अशा अव थेत तीन िमिनटांम ये जीवनाचा जोडीदार िनवड याचा

िनणय घेणं हणजे काही सोपी गो

न हती.

मोठीच मानिसक जबाबदारी ती!
चं ूचा कॉलेजमधला िम रिवचं आता डॉ टर झाला होता. यानं वत:चं ि लिनक काढलं
होतं. जयनगरम येच ते अस याचंही कुणीतरी हणालं. पोटदुखीनं बेजार झालेला चं ू
या याकडे जायला िनघाला.
खपू िदवसांनी भेटले या िम ाला पाहन रवीलाही आनंद झाला.
यानं चं ूला तपासत िवचारलं, `काय िम ा! कशी आहे अमे रका?’
`उ म आहे क अमे रका! माझं पोट बरं नाही. लवकर बरं बघ!ू ’
`हं! वध-ू परी े या िनिम ानं दररोज चार-दोन घरी जाऊन चांगलंचुंगलं खात असशील!
आता तुझी पिहली ितकारश रािहलेली नाही. बाहे रचं साधं पाणी िपऊ नकोस. िबसलरी
पी. ा गो या घे.’
`बरं िनघतो. फ िकती?’
`नको. राह दे रे . डॉलरवा याला काय फ सांगायची?’
`तसं नाही हं चालायचं! अमे रकेत जाऊन मीही भरपरू यवहार िशकलोय.’
यावर तो णभर काही बोलला नाही. नंतर हणाला, `तू आ हच करतो आहे स हणन
ू
सांगतो. शंभर पये.’
`ठीक आहे –’ हणत शंभरची नोट या या हातात देत चं ूनं िवचारलं, `पु हा के हा भेट?’
`तु या ल ना या िदवशी! तेही रिववारी असेल तरच यायला जमेल. काही वेळा मलाही
वाटतं, उगाच ही मेिडकल लाईन घेतली. मुकाट्यानं इंिजिनअर झालो असतो तर अमे रकेत
सुखानं रािहलो असतो. इथली गद नकोशी झाली आहे !’ नोट िखशात सारत रवी हणाला.
मंद हसत चं ू ितथन
ू बाहे र पडला. याची नोकरी, याचं राह याचं िठकाण यािवषयी
येकाला असय
ू ा वाटत होती!
आता चं ूला भारत रकवँन िवंकल’ सारखा वाटत होता. सग या िकंमती गगनाला
िभड या हो या. लोकांची सगळीकडे गद वाढली होती. कुठं ही गेलं तरी गद च गद !

सगळीकडे रांगा. लांबच लांब रांगा. र ते िबघडून गेलेले. र यां या दो ही बाजंन
ू ा दुकानं
उभी रािहली होती.
कृ ण पा सावकार भरपरू ीमंत होते. पैसे कजाऊ देणे हाच यांचा यवसाय होता. यांनी
अपार पैसा िमळवला होता. घरात तीन गाड्या हो या. यांना एक मुलगा आिण एक मुलगी
होती.
चं ू अमे रकेतन
ू ये याआधीच कृ ण पांनी गौर मांना आप या घरी नेऊन आपली मुलगी
दाखवली होती.
घरात तांडव करत असलेली धनसंप ी नजरे त भरत होती. जणू काही अती चंचल ल मी
पाय मोड यामुळे यां या घरी कायमची वा त यासाठी थांबली होती! गौर मांनी आधीच
यां या ीमंतीिवषयी भरपरू ऐकलं होतं. पण य ती ीमंती पाहताना मा यांचा जीव
घाबरा झाला. यांना वाटलं, जगात खरोखरच एवढी ीमंत माणसं असतात तर!
घरभर फ चांदीची भांडी िदसत होती. देवाचा दे हारा चांदीचा होता. दे हा याचा कळस
आिण खांब सो यानं मढवलेले होते. एक ना दोन!
अशा घरातली मुलगी जमुना.
सवसाधारण पाची. पण अ यंत िवनयशील! गौर मां या पायांना पश क न ितनं
नम कार केला. सुरभीशीही ती मोठ्या नेहानं ग पा मारत होती.
जमुने या अंगावरचे दागदािगने बघन
ू गौर मा चिकत झा या हो या. िकतीतरी कारचे
दािगने! हातात सोळा बांगड्या, िशवाय िह याचे कंगन, िह याची कानातली, ग यात िविवध
कार या चे स, मोठ्या काठाची कांजीवरम् साडी!
घरी परतताना सुरभी आिण गौर मांना वाटत होतं, चं ूनंही जमुनेला पसंत केलं तर िकती
छान होईल!
जमुने या विडलांची उटीला असलेली टी-इ टेट पाह यासाठी कृ ण पांनी शाम णा, गौर मा
आिण सुरभीला आ हानं बोलावलं होतं.
पण शाम णांनी िन न
ू सांिगतलं, `गौरी, मला तर हे मुळीच पसंत नाही. अजन
ू ल ना या
ीनं काहीच घडलेलं नाही. आपण यांचा उगाच पाहणचार का यायचा? उगाच आपण
काहीतरी आशा बाळगणं यो य नाही. मी तरी येणार नाही.’

`तु हाला यायचं नसेल तर येऊ नका! उगाच तुमचे जु या काळचे काहीतरी आदश! एवढ्या
आ हानं यांनी बोलावलंय. आपण गेलो नाही, तर यांना वाटेल- केवढी यांची म ती! तु ही
येणार नसाल तर मी आिण सुरभी जाऊन येऊ.’
उटीम ये दोन िदवस पाहणचार घेऊन येताना िनरोपा या हणन
ू िवतभर काठा या रे शमी
साड्या दोघ नाही िमळा या हो या.
िनरोप देताना कृ ण पांनी हात जोडून िवनयानं हटलं, `तुम या घरची सन
ू हायचं भा य
मा या जमुने या निशबात आहे क नाही देव जाणे! पण आपले पर परांशी जुळलेले ऋणानुबंध
असेच असू देत!’
घरी आ यावर गौर मा कौतुकानं सांगत हो या- दोनच िदवसांत सुरभी आिण जमुना यांचा
स या बिहण माणे नेह जुळला होता!
आता चं ू आला होता. यानं जमुनेला बघावं अशी गौर मांची फार इ छा होती. यांनी
सुचवलं, `चं ू, तू आिण सुरभी मुलीला बघायला जा. आ ही यांचं घर, यांचा वभाव, यां या
घरची बोल या-वाग याची प त पािहली आहे . मला तर सग या
ीनं हे थळ पटलंय.
एवढी ीमंती असन
ू अ यंत िवनयशील माणसं आहे त!’
`अ मा, र ासाठी सुटे पैसे लागतील. शंभर पये सुटे आहे त?’
हे ऐकून िगरीश हसत हणाला, `चं ू, बगळूर काही एवढं िबघडलेलं नाही. इथ या इथं
जयनगरला जाऊन ये यासाठी एवढ्या पैशांची गरज नाही.’
`मलाही तसंच वाटलं होत. पण आजच अनुभव आला.'
`का? काय झालं?’
`पोट दुखतंय हणन
ू डॉ टरकडे गेलो होतो. जुना िम हणन
ू रवीचं ाकडे गेलो.
पोटदुखीवर औषध िलहन ायला यानं शंभर पये फ घेतली.’
`शंभर पये? असं कसं श य आहे ? कालच मीही गेलो होतो या याकडे . डोकं दुखतंय
हणन
ू . चाळीस पये िदले मी.’
चं ू अवाक् झाला. आप याला एवढी फ का आकारली? आपला िम हणवणारा डॉ टरही
आप याकडून अिधक पैसे उकळतो! आपण अमे रकेत राहतो हणन
ू ? केवळ यासाठी अडीच
पट जा तीची फ यानं यावी?

रवीनं िवचार केला असेल- एक डॉलर हणजे चाळीस पये. अडीच डॉलस फ हणजे काही
जा त झाली नाही!
चं ू अवाक् होऊन उभा होता- िकतीतरी वेळ!
रा ी जमुनाला पाहायला ये यासाठी कृ ण पांनी गाडी पाठवन
ू िदली होती. सुरभी आिण चं ू
मुलगी पाहायला गेले.
िद या या काशात जमुने या अंगावरचे िह याचे दािगने लखलखत होते. कपडे ही भारी
आिण उठावदार वाटले.
चं ू या मनानं कौल िदला, िविनते या तुलनेत पािहलं तर ही खपू च डावी आहे .
कृ ण पा आिण यां या प नी न पणे बसले होते.
तसं पािहलं तर जमुनाही सवसामा य चारचौघ सारखी मुलगी होती. बी. ए सी. पयत ितचं
िश ण झालं होतं. यानंतर ती घरातच होती. वीणा वाजव याचं जुजबी िश ण ितनं घेतलं
होतं. िशवाय भरतकाम, इकेबाना, इंिट रयर डे कोरे शन, बाटीक यांसार या कलाही हौसेनं
िशकली होती.
िकरकोळ िनरथक ग पांना कंटाळून चं ूनं प च िवचारलं, `मी तुम या मुलीशी थोड्या
ग पा मा काय?’
`अहो, अव य बोला. यात काय एवढं !’ कृ ण पा हणाले.
खोलीत चं ू आिण जमुना दोघेच रािहले.
चं ूनं सांिगतलं, `तु हांला आम या घर या प रि थतीची मािहती आहे क नाही, ठाऊक
नाही. धाकट्या बिहणी या ल नाची जबाबदारी पण
ू पणे मा यावर आहे . आमचं घराणं ीमंत
नाही. हे आधी सांगावं हे बरं , नाही का?’
`पण तु ही ितथंच राहणार क इथं परतणार?’
`आता माझा ितथंच राह याचा िवचार आहे . ितथलंही जीवन एकांगी असतं. इथं बगळूरम ये
जशा तु हाला ह या ते हा, ह या तेवढ्या मैि णी िमळू शकतात, तसं ितथं नाही.’
`मै ी कर याचा वभाव असेल तर कुठं ही मैि णी िमळू शकतात.’

`आई-विडलां या तु ही एकुल या एक आहात. दरवष आई-विडलांना भेटायला जाणार
हणाल- पण मला तो खच परवडणार नाही.’
`तसं काही नाही. मा या िद ली-कलक यात राहणा या मैि णी दोन-दोन वष माहे री येत
नाहीत. मा या आई-विडलांना भेटावंसं वाटलंच तर ते येतील खच क न!’
जमुना चं ूनं सांिगतले या सग या प रि थतीसाठी तयार अस याचं िदसत होतं. गौर मांनी
कधीच िहरवा बावटा दाखवला होता.
पुढ या आठवड्यात चं ूचं ल न ठरलं. घरात एकच गडबड उडाली. एवढ्या कमी अवधीत
कसं सगळं जमवायचं? चं ूनं िहंड यासाठी एक टॅ सी ठरवली. यानं गौर मां या हाती
ल नाचा खच कर यासाठी एक लाख पये ठे वले. सा या जीवनात, वया या छ पन वषापयत
गौर मांनी कधीच एवढे पैसे पािहले न हते! गौर मांना काय क अन् काय नको असं झालं
होतं.
या हणा या, `चं ू, अरे ती एवढ्या बड्या घरची मुलगी! आप याकडून ितला पाच भारी
साड्या आिण दोन घसघशीत बांगड्या तरी नको का ायला?’
चं ूनं समजावलं, `अ मा, अमे रकेत फारसं कुणी साड्या नेसत नाही. दोन साड्या पुरेत.
उलट तु ही सग याजणी इथं साड्या नेसता. वेगवेग या समारं भांना जाता. तु हीच चांग या
साड्या या.’
सग या खचाचा िहशोब क न पािहला ते हा बांगड्यांसाठी पैसे रािहले नस याचं
गौर मां या ल ात आलं. िशवाय िविहणीलाही भारी साडी यायला हवी होती. यावरही चं ू
हणाला, `सोनं नको यायला. ितथंच सोनं थोडं फार व त िमळे ल.’
पण गौर मांना हे पटलं नाही. यांनी वत: या हातात या दो ही बांगड्या काढ या आिण
नवीन िडझाईन या दोन बांगड्या बनव या.
ही गो आणखी कुणा याही ल ात आली न हती. पण घरात वावरत असले या िविनते या
नजरे नं मा ती िटपली होती.
शाम णांना तर यातलं काहीच पटलं न हतं.
`गहाणवटीचा धंदा करणा या या मुलीला पैशाची िकंमत नसते-’ असं यांना वाटत होतं.
यां या साि वक जीवन प तीत गहाणवटीचा धंदा करणं हणजेच अपराध होता. अशा
घरातली मुलगी आप यासार या िश क पेशा असणा या या घरी यो य ठरणार नाही, असं

यांचं ामािणक मत होतं. पण चं ूनं मुलगी पसंत के यावर ते तरी काय बोलणार?
गरीब शाळामा तरा या बायकोचा खिचकपणा पाहन ते दचकले होते. हा सगळा डॉलरमिहमा अस याचं यांनाही ठाऊक होतं. यि णी माणे डॉलर काहीही जादू घडवू शकेल, हे
यांना ठाऊक होतं.
चं ूलाही याची पुरेपरू जाणीव होती. अमे रकेत साठवले या तीन हजार डॉलसमुळे इथं
आपली ज मदा ी िकती आनंद घेत आहे , हे पाहन यालाही वत:चा अिभमान वाटत होता.
डॉलर-देशाचं कौतुक करताना याला श द आिण वेळ अपुरा पडत होता.
िगरीशचं ल न अ यंत साधेपणानं झालं होतं. िविनते या माहे री आई-वडीलच नस यामुळे
हौस-मौज कोण करणार? िशवाय िगरीशनं सु वातीलाच `माझं ल न मा या इ छे माणे झालं
पािहजे’ असं बजावलं होतं.
यामुळे गौर मां या मनात या आशा-आकां ांवर थंडगार पाणी ओत यासारखं झालं होतं.
आता चं ूनं मा तसं केलं न हतं. सा या नातेवाईकांना हे वा वाटावा, भाऊबंधां या पोटात
दुखावं असं ल न कर याची संधी चं ूनं देऊन आईचे पांग फेडले होते! मागं आप या
ग रबीमुळे जे नातेवाईक आप याशी तु छतेने वागले, यां या त डावर डॉलर-मिहमा
फेक याची संधी गौर मांना यां या पोट या मुलानं िमळवन
ू िदली होती.
अमे रकेत राहणारा मुलगा, मोठ्या सावकाराची मुलगी सन
ू हणन
ू आलेली. सगळे नावाजत
असले या `चामराज क याण मंडपा’त तीन िदवस ल नाचा थाट चालला होता. फुलांचं भरपरू
डे कोरे शन, संगीताचा िवशेष काय म, आरती-अ तांचा थाट- सगळे जण असय
ू ेनं ल नाचं
वैभव पाहत होते.
घरात ल नाआधी चंड काम होतं. िगरीशनं बाहे रची सगळी कामं पािहली आिण िविनतेनं
घरची िखंड लढवली. हे जोडपं कुठं ही िदसत नसलं तरी नांगराला जुंपले या बैलजोडी माणे
दोघंही अिव ांत राबत होते.
पण डो यांवर पैशाची झापड आ यामुळे सुरभी आिण गौर मांना यातलं काहीही िदसत
न हतं. या दोघ ना आता फ जमुनाच िदसत होती.
ल ना या ब याची खरे दी करताना मा चं ूनं मु ाम सांिगतलं, `अ मा, िगरीश या
बायकोसाठीही एक उ म साडी घे.’
`का? ित या ल नातली आहे त लुगडी. िशवाय तू अमे रकेतन
ू आणलेली साडीही आहे च.
उगाच आता जा तीचा खच!’

`असू दे. ित यासाठी भारी रे शमीच घे.’
गौर मांना हे पटलं नाही. पण मुलगा पैसे देत अस यामुळे या ग प रािह या.
चं ूनं जांभ या रं गाची भारी साडी िविनतेसाठी वेगळी काढली ते हा गौर मांनी भुवया
उडव या. सहा हजाराची साडी!
`अरे चं ू, एवढी महागाईची साडी कशाला रे ितला?’ न राहवन
ू गौर मांनी िवचारलं.
चं ू शांतपणे हणाला, `अ मा, मी धारवाडम ये असताना हात मोडला होता ते आठवतंय
ना? मी यां या घरचा भाडे कर होतो. तरीही यांनी माझं खपू केलं होतं.’
जमुनानं मा फारसा िवचार न करता नव याचे प नास हजार आिण विडलांचे लाखभर
पये खच क न भरपरू साड्यांची मनसो खरे दी केली.
सुरभीनंही ह ानं पाच-सहा भारी साड्या घेत या.
घरी आ यावर चं ूनं िविनतेला ितची साडी दाखवली. ते हा ती आनंद आिण संकोचानं
हणाली, `उगाच का मा यासाठी एवढी भारी साडी घेतलीत?’
`मु ाम आणलीय मी ती! मी तुम या गावी असताना तु ही मा यासाठी जे काही केलंत,
याची ही अ यंत छोटीशी परत-भेट आहे !’ चं ूनं सांिगतलं.
याला आठवलं, िविनतेनं मोठ्या हौसेनं जांभळी साडी मािगतली असता ितला िनळी साडी
िमळाली होती. अनेक िनराशा सहज वीकारणा या िविनते या
ीनं ही घटना
नेहमीसारखीच साधी होती. यामुळे कदािचत ितला या घटनेचा िवसरही पडला असावा. पण
चं ूला तो संग अजन
ू ही जशाचा तसा आठवत होता.
तो मनात हणाला- याच वेळी तुझी इ छा पण
ू करावंसं वाटलं तरी, सामािजक कारणांमुळे
मी मा या इ छे ला दडपन
ू टाकलं होतं. आता थोरला दीर या ना यानं तुला ही साडी देऊन मी
माझी इ छा पण
ू करतोय.
याला ठाऊक होतं, आज या या घर या प रि थतीत िविनता वत: िमळवती असन
ू ही अशी
भारी साडी िवकत घेऊ शकणार नाही. या या नजरे नं ित या चेह यावर फुललेला आनंद
िटपला होता.
चं ूचं ल न थाटामाटात पार पडलं. सारं बगळूरच ल नाला आलंय क काय, असं
वाट याइतक गद झाली होती. राजकारणी, धनाढ्य माणसं, अिधकारी आले होते.

दो ही मुलां या ल नाचा थाट एकाच ल नात अनुभवायला आ यामुळे गौर मा अिभमानानं
फुलन
ू आ या हो या.
अगदी त ृ -त ृ झा या हो या.
यातच जमुना या आई िनरोपा या वेळी डोळे पुसत हणा या, `गौर मा, मा या जमुनाला
तु ही तुम या सुरभीसारखीच माना. काही चक
ू झाली असेल तर मा करा. ल नात काही
ुटी रािह या असतील तर राग मानू नये.’
लखलखणा या येक व तल
ू ा िहराच मानणा या गौर मा िविहणी या नाटक बोल यावर
भाळ या. िशवाय या बोल यासोबत असलेली िनरोपाची जरतारी साडी आिण ओटी या
थाटामुळे यांचा या बोल यात या ामािणकपणावर िव ास बसला.
जी श पैशांम ये आहे , ती कधीच गुणांम ये नसते. यां याकडे पैसे नाही, तेच
पैशािवषयी उपरोधानं बोलतात!
चं ूची सु ी संपत आली होती. आणखी दहा िदवसांनी याला पु हा अमे रकेला जायचं होतं.
हनीमन
ू साठी चं ू आिण जमुना उटी-म ासला जाऊन आले. ि हसा या कामासाठी जाणं
आव यकही होतं.
बघता-बघता चं ू या िनघ याचा िदवसही आला. गौर मांचे डोळे पा यानं भरले. आईला
अिभमान वाटावा असा मुलगा आई या सा या इ छा पु या क न िनघाला होता.
चं ूनं सांिगतलं, `अ मा, यानंतर सुरभी या ल नासाठीच मी येईन. जमुनाचा ि हसा िमळून
ितला यायला बरे च िदवस लागतील. ि हसा िमळे पयत ितला इथेच राह दे.’
`राह दे ना! अरे , तीच या घरची थोरली सन
ू आहे ! आमचे वभाव आिण आप या घर या
प तीशी ितलाही जुळवन
ू यायला वेळ िमळे ल.’
चं ू या िवमानानं आकाशात झेप घेताच जमुना थेट माहे री िनघन
ू गेली. िनघ याआधी
सासल
ू ा ितनं लाघवीपणे सांिगतलं, `आम या घरी फोन आहे ना! अमे रकेला पोहोच यावर ते
फोनवर कळवणार आहे त. यामुळे आता आईकडे च जाते. ल नासाठी आले या
नातेवाईकांचाही िनरोप घेऊन येते. चालेल ना?’
`तसंच कर. यायची अिजबात घाई क

नकोस. तेही तुझंच घर आहे ना!’ गौर मा हणा या.

यानंतर जमुना आली ती `आज मी िनघाले’ हणन
ू सांग यासाठीच! कोईम रू ची मावशी,

िद लीचे काका, मुंबईचे मामा अशा सग यां या घरी जाऊन ती ि हसा आ यावरच परतली
होती.
गौर मांना मा ती लट या वैतागानं हणाली, `छे ! अगदी वैताग आलाय मला! सगळे
सांगत होते- अमे रकेचा ि हसा लवकर िमळत नाही हणन
ू ! हणन
ू मी सग या
नातेवाईकांना भेटायला गेले होते. आधी ठाऊक असतं तर मी मुळीच गेले नसते.
तुम याबरोबर आिण सुरभीबरोबर थोडे िदवस का होईना, राहायची फार इ छा होती. अगदी
िनराशा झाली!’
शाम णांना यामागचं नाटक समजलं.
पण डॉलर-सुने या भावामुळे अंध झाले या गौर मांना मा ते िदसलं नाही. जमुनेचं सारं
बोलणं यांना श दश: पटलं.
`असू दे गं! िकती िनमळ मनाची आहे स त!ू सुरभी या ल ना या आधी मा दोन मिहने ये.
ल नघरात तच
ू महाल मीसारखी वावरली पािहजेस! ल नानंतरही दोन मिहने राहन जा.
हणजे माझंही समाधान होईल. आता तू आनंदानं जाऊन ये.’
िविनता मक
ू पणे गौर मांचं वागणं-बोलणं पाहात होती.
जमुना ित याशी अवा रही बोलली न हती. अगदी समोरासमोर ये याचे संग आले तरी
एखा ा अप रिचत य बरोबर बोलावं तसं जमुनाचं बोलणं- वागणं होतं. ही गहाणवटीचा
यवहार करणा या घरात ज मलेली मुलगी आहे , हे िविनते या चलाख बु ीला
जाणव यािशवाय कसं राहील? ती गरीब घरातन
ू आली असली तरी बु ीची ितथं कमतरता
न हती.
जमुना अमे रकेला िनघाली. ितला िवमानतळावर सोडून आ यावर गौर मा हणा या, `िकती
न वभावाची आहे ही जमुना! अशी सन
ू िमळ यासाठी माग या ज मीचं पु यच पदरी
असायला पािहजे.’
शाम णा िखडक बाहे र पाहात होते. यांनी जीवनाकडून िववेकाचे धडे घेतले होते.
अनुभवातन
ू खपू शहाणपण ते िशकले होते. यां या मनात येत होतं- जगात गौरीसारखी
माणसंच भरपरू असतात... ीमंत माणसं भेटली क अवघड यासारखी होतात– पण तरीही
यांचा आदर-स कार करतात.
आप यापे ा गरीब माणसं भेटली क , हीच माणसं यांना हीन लेखतात आिण यांना
अवमानानं वागवतात.

खराखुरा नेह पर परांिवषयी अशी टोकाची भावना कधीच ठे वत नाहीत.
पण पैशा या मोहजालात गुरफटून गेले या गौर मांना मना या तरल वरपाची क पना
कशी येणार?
चं ू या ल नानंतर घरात एक नवीन प त सु झाली. घरची सन
ू होऊनही अप रिचत
असले या जमुनेचं वणन सदोिदत सु झालं. सतत ित या असले या नसले या गुणांचा
मिहमा असलेली गाणी घरभर ऐकू येऊ लागली.
एवढ्यावर ते थांबलं नाही.
य -अ य पणे जमुना आिण िविनतेची तुलना सु

झाली.

चं ूचं ल न ठरे पयत िविनता या घरची लाडक सन
ू होती. ित या श दाला घरात िकंमत
होती. गौर माही मोकळे पणानं हणाय या, `आमची िविनता घरी आली आिण मी िनव ृ झाले
बघा!’
पण आता मा या भावनेची पुसटशी छायाही यां या बोल या-वाग यात िदसत न हती.
िविनतेलाही हे जाणवत होतं. नाहीतरी जगात धनवंतांची तळी उचलन
ू येळकोटाचा घोष
करतात ना? पैसा असेल तर माणसाला सय
ू ाचं थान िमळतं आिण नसेल तर ानाची
अव था ा होते.
हळूहळू घरात नसले या जमुनेचं थान
अव था कु यासारखी झाली.

ये

सय
ू ासारखं होऊ लागलं आिण िविनतेची

घरी कुणी आलं क , चं ूचं ल न, ल नाचा अ बम, हीडीओ कॅसेट हे च िवषय बोलले जात.
जमुना या घर यांनी िदले या दािग यां या यादीचं वाचन, जमुनाचा सरळ वभाव याचं
गुणगान सु होई. जमुनेनं आपले सगळे दािगने माहे री ठे व यामुळे ते दाखवता येत
नस याची खंत न करता गौर मा सांगत, `अहो, आमचं घर एवढं सं! इथं िकती चांदीची भांडी
ठे वायची? िशवाय नसती जबाबदारी आपण तरी कशाला उगाच अंगावर यायची?
हा िवषय सु झाला क , शाम णा काहीतरी िनिम काढून घराबाहे र िनघन
ू जात. पण
वयंपाकघरात या िविनतेनं कुठं जायचं?
या िवषयात अिधक भर घाल यासाठी अधन
ू मधन
ू जमुनेची प ं येत होती. वासाची वणने,
िविवध रे शमी साड्यांमधले रं गीबेरंगी फोटो, गाडी या मॉडे लची चचा, अमे रकेमधली आ य
यांचा यात समावेश असे.

असं एखादं प आलं क , गौर मांचे पाय जिमनीवर पडे नासे होत. िगरीश आिण शाम णा
अिल होऊन जात. सुरभी आिण गौर मा मा मं मु ध होऊन जात. िविनतेचा सारा िदवस
मा िख नतेत जात असे.
या िदवशी अधा िदवसच शाळा होती. टीचस
होता.

मम ये मुलां या वगापे ा जा तीचा दंगा

शाळे त या ौढ िशि का सुशीला यांना िविनतेिवषयी िवशेष आ था होती. िविनता
मनापासन
ू आपलं काम करते, श य तेवढी सग यांना मदत करते, कुणाशी भांडत नाही,
मुलांचाही ित यावर िवशेष लोभ आहे , नेहमी हसतमुख असते- या सा यांचं यांना फार
कौतुक होतं.
या िविनताला हणा या, `आपण सग याजणी िमळून `मुघले आझम’ बघायला जायचं?
गाणी फार छान आहे त.’
`होय मॅडम, मागं कॉलेजम ये िशकताना मी पािहलाय तो िसनेमा. गाणी फारच चांगली
आहे त.’
िविनता काही ण भत
ू काळात रमली. धारवाड या रीगल िथएटरात मैि ण बरोबर ितनं तो
िसनेमा पािहला होता. िकती संुदर िदवस होते ते! लास चुकवन
ू िसनेमाला जाऊन
आ यानंतर िकतीतरी िदवस मैि णी लेडीज मम ये ितला `मुहो बत क झटू ी कहानी पे रोये’
गायला लावत. लेडीज मलगत या वगात इकॉनॉिम सचा कंटाळवाणा लास चालला होता.
वगात या मुलांनीही आरडाओरडा केला होता, `सर, इकॉनॉिम स नको. कॉलेज या
मधुबालेसार या असणा या लता मंगेशकरकडून `मुहो बत क झटू ी-’ ऐकायचं आहे !’ तसं
यांनी नोटीस बोडावरही िलहन ठे वलं होतं. वगातली ती सगळी मुलं आिण मुली आता कुठं
असतील? मी ही इथं अशी आहे ! ते संुदर िदवस कुठं िनघन
ू गेले?
`मग? काय ठरलं? जायचं ना?’
िविनता भानावर आली.
`नको. मी घरी सासबू ाइना सांिगतलं नाही. पु हा कधीतरी येईन.’
`चला हो जाऊ या! मी सांगेन तुम या सासबू ाइना.’
जवळ कुणी नाही, हे पाहन या िविनते या कानाशी कुजबुज या, `िविनता, तु हाला
आणखीही एक सांगायचं होतं.’

िविनता ऐकू लागली. काय सांगायचंय यांना?
`तुमचे सासरे िकती मानी आहे त, हे मला ठाऊक आहे . यांचा वभावही आ ही अनेक वष
पािहला आहे . हणन
ू मु ाम तु हांला सांगतेय मी.’
`काय झालं?’
नाही हटलं तरी िविनते या आवाजात िचंता डोकावू लागली.
`आठ-दहा िदवसांपवू मी मॅिटनीला गेले होते. बा कनीम ये पुढ या रांगेत तुमची सुरभी
एका मुलाबरोबर बसली होती. ती मला ओळखत नाही. पण मी ितला ओळखते. अंधारात
दोघांची बरीच घसट चालली होती.’
िविनतेला कुणीतरी अचानक म तकावर हार के यासारखं झालं.
`तो मुलगा कोण होता? तु ही याला ओळखता काय?’
`होय. आम या ग ली या टोकालाच राहतो तो. गोपीनाथ याचं नाव. मुलगा िदसायला
खपू च देखणा आहे . बी. ए सी. झालाय. अजन
ू तरी याला नोकरी िमळालेली नाही. कुठं तरी
पाटटाईम नोकरी करतो असं ऐकलं होतं. बाक मुलगा काही वाईट नाही. कुठलंही यसन
नाही. तु हीच आणखी चौकशी करा.’
सारं ऐकून िविनता बिधर होऊन बसन
ू रािहली.
सुरभीला नवरा अ यंत देखणा हवा होता. िशवाय ित या पि के माणे ितला सासू नसले या
घरी देणं आव यक होतं. यामुळे ितचं ल न जुळायला वेळ लागत होता. उ हा-पावसाची
िफक र न करता सुरभीचे आई-वडील-भाऊ ित या ल नासाठी धडपडत होते. एखादं ल नाचं
थळ समजलं क , िवलंब न लावता ते यां याशी संपक साधत.
असं असताना सुरभी अशा िन

ोगी मुलाशी का नेह वाढवत आहे ?

जड मनानं िविनता घरा या िदशेनं चालू लागली. िसनेमा पाहायचा उ साह ओस न गेला
होता. भावंडांचं ेम न िमळाले या िविनतेचा सुरभीवर जीव जडला होता. ितलाही
आप या माणे चांगला पती िमळावा हणन
ू ती दररोज देवाला ाथना करायची.
परवाच कुणीतरी हणत होतं, दुगापरमे रीला नवस बोलला तर मनासारखा पती िमळतो.
ितनं सुरभीसाठी नवस बोलला होता, दशनाला जाऊन आली होती. येताना देवी या सादा या
का या बांगड्या आणन
ू ितनं सुरभीला िद या हो या.

िविनते या मनात आलं, खरोखरच सुरभीचा या गोपीनाथवर जीव जडला असेल काय?
सुरभीलाच या संदभात िवचारलं तर? पण कुठलाही चोर आपली चोरी मा य करत नसतो हे
ितला आठवलं.
कदािचत अंधारात सुशीला मॅडमनी सुरभीऐवजी आणखी कुणाला तरी पािहलं नसेल
कशाव न?
या िवचारासरशी िविनतेचा ग धळ उडाला. िगरीशला ही बातमी सांगायचाही ितला संकोच
वाटला.
ही केवळ फुटकळ बातमी न हती. सुशीलाही उगाच काहीतरी, खा ी झा यािशवाय
बोलणा या बाई न ह या.
य नजरे नं पािहलं तरी पु हा खा ी क न घे हणन
ू मोठी माणसं सांगतात ना?
आणखी थोडे िदवस वाट पाहणं चांगलं, असं िविनतेनं ठरवलं.
फार िदवस वाट पाहावी लागणार नाही, याची ितलाही ते हा क पना न हती.
सोबत नोकरी करणा या राजल मीचं ल न ठरलं होतं. ल नानंतर नोकरी सोडून ितला
िद लीला जावं लागणार होतं. यामुळे ितनं राजीनामा िदला होता.
राजल मीला िनरोप दे यासाठी एक पाट ायचं ठरवलं. `चालु य’म ये पाट ठरली होती.
संपण
ू पाट ची जबाबदारी िविनतेवर होती. यामुळे िविनता ठरले या वेळेआधी अधा तास
चालु य हॉटेलवर आली.
पाट ची यव था चालली होती. यो य या सच
ू ना क न िविनता िखडक कडे या टेबलापाशी
िवसावली. बाहे र उ हाचा कडाका जाणवत होता. लासभर यस
ू ची आडर देऊन ती
िखडक बाहे र पाहात बसन
ू रािहली.
बाहे रचं

य पाहन ती घाबरी झाली.

सुशीला मॅडमनी सांिगतलं होतं यात आता शंका रािहली न हती.
ितनं पु हा-पु हा खा ी क न घेतली. होय. ितची नणंद सुरभीच होती ती! एका सु वरप
त णाबरोबर िवडा खात र ाची वाट पाहत होती. ितनं िविनतेला पाह याचा
च न हता.
र ा थांबली. सुरभी आिण तो त ण– बहतेक गोपीनाथ– दोघंही ितथन
ू िनघन
ू गेले.

आता सुशीला मॅडमनी जे सांिगतलं होतं, यावर अिव ास दाखव याचं कारणच न हतं.
िविनतानंही िनणय घेतला- यानंतर ग प बस यात अथ नाही. घरात या वडील माणसां या
कानांवर घालावं हे उ म!
रिववारचा िदवस. सगळे घरातच होते. िविनतेनं सारी हक कत िगरीश या कानांवर घातली
होती.
िगरीश हणाला, `अ णांना सांिगतलं पािहजे.’
सासबू ाइना सांगायला िविनतेला संकोच वाटला- अंहं- भीती वाटली.
`अ णा, एक सांग?
ू सुरभी मा या बिहणीसारखी आहे -’
िखडक वरची धळ
ू झटकत असलेले शाम णा मागं वळले. िविनतेकडे पाहत यांनी िवचारलं,
`कशाची पवू तयारी ही? मी काही तुला आज ओळखत नाही! सुरभीच काय, सगळं घरच तुझं
नाही काय?’
`तसं नाही- सुरभीची गोपीनाथ नावा या मुलाशी बरीच मै ी आहे हणे-’
`मै ी? कशा कारची मै ी? तुला कुणी सांिगतलं?’
`सुशीला मॅडमनी सांिगतलं; पण या वेळी मी यावर िव ास ठे वला नाही. काल मीही
पािहलं.’
परसातन
ू आले या गौर मा मागं उ या अस याचं िविनतेनं पािहलं न हतं.
यांनी िवचारलं, `कोण हा गोपीनाथ? काय करतो?’
गौर मां या वरात या कठोरपणानं िविनता घाबरी झाली. पर या य
िप लांना हात लाव यावर मांजरीला राग येतो, तसा तो राग होता.

नं आप या

`मला न क ठाऊक नाही, पण बी. ए सी. झालाय आिण पाटटाईम नोकरी करतो असं
समजलं.’
`आप याला कळू न देता मुलाला भेटली आहे ही? आपली सुरभी अशी नाहीच!’
गौर मां या मात ृ दयानं वाही िदली- आपली सुरभी अशी वागणंच श य नाही!

`आपण सुरभीलाच िवचार या. उगाच अपसेट हायचं कारण नाही!’ एवढं बोलन
ू शाम णांनी
िवषय ितथंच थांबवला.
गौर मा अपार दु:खात बुडून गे या हो या.
सुनेनं हे गुिपत शोधन
ू काढ यामुळे यां या दु:खाची ती ता वाढली होती. सुरभीनं िकती
मामुली मुलगा शोधला याचं दु:ख यांना पराकोटीचं झालं होतं.
चं ू अमे रकेहन येऊन गे यापासन
ू आिण जमुनेचे ितकडचे फोटो पािह यापासन
ू यांचा
आणखी एक िवचार प का होत चालला होता. कज काढावं िकंवा संगी घर िवकावं लागलं
तरी हरकत नाही, सुरभीचं अमे रकेत असले या मुलाशीच ल न लावन
ू िदलं पािहजे. ितनंही
वैभवपण
ू जीवन जगलं पािहजे.
पण शाम णांचे िवचार वेगळे च होते.
यांना वाटत होतं, हा गोपी खरोखरच चांगला मुलगा असेल आिण याची क करायची
तयारी असेल तर, सुरभी या मना माणे ितचं या याशी ल न लावन
ायला काहीच हरकत
ू
नाही. फार तर याला नोकरी लागेपयत थांबावं लागेल. सुरभी आपली एकुलती एक मुलगीती सतत आप यासमोर राहील. ित या अडी-अडचण या वेळी आपणही मदत क शकू.
देवळातन
ू घरी परतले या सुरभीला घरात या बदलले या वातावरणाचा वास आला. संतापानं
गौर मा लालबुंद झा या हो या. िख न होऊन कामं करणारी विहनी, नेहमीपे ा वेग या
मड
ू म ये असलेले अ णा! घरात गोपी- करण समजलं असेल काय? विहनीच नोकरी या
िनिम ानं घराबाहे र पडत असते. या िविनता विहनीनंच सांिगतलं असेलितचं वय गोपी या ेमात पडायचंच होतं. सारं जगच ितला ेममय वाटत होतं. देख या
गोपीनंही नोकरीचा गंभीरपणे िवचार केला न हता. िश णात बेताचा असला तरी सगळे
या या वभावािवषयी बरं बोलत होते. कॉलेजम ये अस यापासन
ू या दोघांची ओळख होती.
घरात सांगायची यालाही भीती वाटत होती. यामुळे चो न यां या भेटी होत.
तत
ू गोपी एका कॉ युटर इि टट्यटू म ये पाटटाईम िशकव याची नोकरी करत होता. यानं
अजन
ू ल नाचाही िवचार केला न हता.
गौर मांना यातलं काहीच उमजत न हतं. सुरभीनं यांना आप याला गोपीिवषयी जे वाटतं ते
सांिगतलं.
सारं ऐकून या आणखी दु:खी झा या. हणा या, `सुरभी, तू अजन
ू लहान आहे स. तुला

काहीही कळत नाही. गोपीशी ल न केलंस तर काय िमळणार आहे तुला? एकेक पैसा
साठवत संसार करावा लागेल तुला! िविनताचं पाहतेस ना? िकती राबावं लागतं ितला! एवढं
क न जेमतेम चार हजार पयेही पगार नाही िमळत! अमे रके या िहशेबानं पािहलं तर शंभर
डॉलर सु ा पगार िमळत नाही. तेच जमुनेचं पािहलंस क नाही? ती इथं येईल ते हा लाखो
पये सहज खच करे ल. फोटोम ये पािह यास नं कस या भारी गाड्या आिण घरं ? तुला
सुखानं जगायचं असेल तर या द र ी ेमाचा नाद सोडून दे!’
सुरभीवर भाव टाक यासाठी यांनी पु हा अमे रका-पुराण सु

केलं.

वयंपाकघरातन
ू सारं ऐकणा या िविनतेचा वत: या कानांवर िव ास बसत न हता. काय
सांगतेय हे आई मुलीला? या यावर मन बसलं, या याशी ल न करायचं क िजथं डॉलरचा
ओघ आहे , ितथं करायचं?
सं याकाळी घरी आलेला िगरीश सांगत होता, `अ मा, सगळीकडे मी चौकशी केली. गोपी
चांगला मुलगा आहे . आई नाही. वडील अ यंत स य आहे त. वडील कारकून हणन
ू िनव ृ
झालेत. हा एकुलता एक मुलगा. कसलंही यसन नाही. कॉ युटरचं ान आता घेतोय.
नोकरी िनि त िमळे ल.’
`कुठली नोकरी िमळे ल? िकती पगार िमळे ल?’
`ऑपरे टर होईल. आणखी क घेतले तर आणखी चांगली नोकरी िमळून शकेल. कॉ युटरसे स-लाईनीत िशरला तर चांगलं जगता येईल एवढं न क कमावू शकेल. मला वाटतं,
िवचार करायला काही हरकत नाही.’
`तु या मुलीला तू िदली असतीस का अशा मुलाला?’
`न ज मले या मुलीला म ये आणन
िवचारलास तर मी काय उ र देऊ, अ मा?
ू हा
तरीही सांगतो. मा या मुलीनं गोपीसार या मुलावर ेम केलं, तर ितचं मन न मोडता मी
ज र ल न लावन
ू देईन!’
`पण मी देणार नाही! मला अमे रकेत नोकरी करणाराच जावई पािहजे!’
आई या वभावाची क पना अस यामुळे िगरीश ग प बसला.
आईला ेमािवषयी सांगणा या सुरभीला मा आईचं बोलणं त

णी पटलं!

सासच
ू ं डॉलर- ेम अप रिचत नसलं तरी आज या यां या वाग यामुळे िविनते या मनावर

आघात झाला होता.
गोपी- करणामुळे गौर माही सावध झा या. यांनी अनेक िववाह-एजंटस्शी संपक साधला
आिण सांिगतलं `आ हांला इथला मुलगा नको. परदेशात- यातही अमे रकेतलं थळ सांगा.
िकतीही खच झाला तरी चालेल.’
आपली मुलगी सुखात राहावी असं कुठ याही आईला वाटणं वाभािवकच हटलं पािहजे.
सुनेनं सुखात राहावं असं वाटणं मा अ वाभािवक आहे ! मुलांना कजा या खड्ड्यात लोटून
मुल ना वग-सुखा या िशखरावर चढवणं यो य आहे असं कोण हणेल? िशवाय सुखसमाधान ही काही पैसे खच क न िमळणारी गो न हे . डॉलरही ते देऊ शकत नाही.
तरीही ही गौरी अशी का वागते?- शाम णा अिधकच गंभीर होत होते.
गौर मांनी मा कुणाचंही ऐकायचं नाही, असा अचल िनधार केला होता. एजंटस्ही त डापुढे
सांगायचे, `ठीक आहे . तसं थळ असेल तर ज र कळव!ू ’ मागं मा हणायचे, `गौर मांचा
नवा िवि पणा पािहलात ना? सोव या ओव याचं अवडं बर, हातात काचे या बांगड्या आिण
अंबाडा घालणा या गौर मा मुलगा अमे रकेत गे यावर िकती बदल या आहे त! जगात तेवढा
एकच देश आहे , इतर सगळी माणसं िभकारी आहे त अशा कारे बोलतात या!’
नािवकानं एका पणे ुवता यावर ल

ठे वावं तसं या केवळ अमे रकेवर डोळा ठे वन
ू हो या.

गोपी- करणानंतर मायलेक नी िविनतेशी बोलणं कमी केलं. यांना वाटलं, िहनंच िगरीशचे
कान फंु कून सुरभीचं गोपीशी ल न का क नये हे पटवलं असावं.
ल न ठरवणारे एक दलाल ल मणराय एक िदवस यां या घरी आले.
`शामराय, मा या िम ाचा- राजारायांचा मुलगा अमे रकेत राहतो. शेखर याचं नाव. याला
िवचारणार काय सुरभीसाठी?’
वयंपाकघरात चुलीवरचं दूध अगदी उतू येत होतं. ितथं दुल क न गौर मा लगबगीनं
उठ या. पायात येणा या साडी या िन यांकडे दुल करत या बाहे र धाव या. यां या
कानावर `अमे रका’ हा परवलीचा श द पडला होता.
पुराणात कृ णा या बासरी या वरांनी वेडावन
ू गोपीक या धावत याय या, असं वणन
करतात- तीही असलीच काहीतरी मं श असावी!
`आप या सुरभीची पि का ा.’

`थोडं थांबा बघ!ू ल मणराय, यां या अपे ा काय आहे त ते तरी समजू ा!’ शाम णा
हणाले.
` यां या सग या अपे ा आ हांला मा य आहे त.’ गौर मा म येच हणा या.
` यां या अपे ा बेता याच आहे त. िह या या कुड्या, अमे रकेचं ितक ट, दोन िकलो चांदी,
प नास तोळे सोनं एवढं मला ठाऊक आहे . िशवाय तीन िदवसांचं चांगलं ल न. यो य तो
मानपान. हंडा मा अिजबात नको!’
`बाप रे ! फार झालं हे ! दोन-तीन लाखांचं हे च बजेट झालं!’ शाम णा हणाले.
ितकडे ल

न देता गौर मा हणा या,

`नाहीतरी आ हांला कुठं चार-दोन मुली उजवाय या आहे त? ते मागतील तेवढं सगळं आ ही
देऊ. मुलांना आ ही िश ण िदलंय ना? ते फेडतील बिहणी या ल नाचं कज! गरज पडली तर
घरही िवकायला हरकत नाही!’
`काय बोलतेस गौरी त?
ू या वयात घर िवकून आपण काय करायचं? अमे रकेला जायचं क
भाड्याचं घर घेऊन राहायचं? माणसानं अंथरण पाहन पाय पसरायला पािहजेत. आपण या
फंदात पडायला नको!’ शाम णांनी नाना कारे िवनवलं.
तरीही गौर मांनी आपला हे का सोडला नाही, `आपण भाड्या या घरात राह; पण मा या
मुलीनं अमे रकेत सुखात रािहलं पािहजे!’
ल मणरायांनी म य थी वीकारली. दुसरे िदवशी शेखर येत अस याचीही यांनी बातमी
आणली. गौर मा हरखन
ू गे या. लेक चं ल नच ठर यासारखा यांना आनंद झाला.
िदसायला सुरभी चारचौघ सारखीच होती. आई या नजरे ला मा ती वगसंुदरी वाटत होती.
सतत णयर य कादंब या वाच यात गढून जाणारी सुरभी आईला िवदुषी वाटत होती.
सकाळी नऊ वाजता अंथ णातन
ू उठणा या आळशी मुलीला या कौतुकानं `हळूबाई’ हणत.
केवळ िच पटातली गाणी ऐक यात वेळ घालवणारी सुरभी गौर मां या
होती.

ीनं संगीति या

गौर मांनी सारं घर दोनदा धुऊन-पुसन
ू काढलं. सुनेला सांगन
ू उपीट, वडे , िशरा करायला
लावला.

िविनता गभारशी होती. तरीही नणंदेला बघायला पाहणे येताहे त हट यावर वत:ला जपत
ितनं सगळी तयारी िदवसभर राबन
ू केली.
ठरले या वेळी सगळं घर तयार झालं; पण कुणीच आलं नाही.
िगरीश हणाला, `एकाच िदवसात चार-सहा मुली बघ याचा लॅन असेल हणन
ू उशीर झाला
असेल.’
अखेर दीड-दोन तास उिशरा शेखर, याचे वडील, बहीण आिण चार-सहा अप रिचत िम
येऊन पोहोचले. आ यानंतर यांनी आप याकडून उशीर झा याब ल माही मािगतली नाही.
राजारायांची ती ण नजर नंतर सा या घराव न िफरली. कुठं च ीमंतीचं दशन होत न हतं.
यां या चेह यावर भाव उमटले- ही द र ी माणसं मा या मुलाला काय देतील! यांनी
मनात या मनात ल मणरायांना िश या घात या- या हाता यानं उगाच आम या मुलाचा वेळ
फुकट घालवला! यां या चेह यावर िन साह िदसू लागला.
सुरभी गरम केलेलं खाणं घेऊन बाहे र आली. ित या साव या रं गावर पांढरी पावडर उठून
िदसत होती. जमुनानं आप या जु या साड्या ितला िद या हो या. यांतली िहरवी साडी ती
नेसली होती- पण तो रं ग ितला मुळीच शोभत न हता.
शेखरनं चेहरा दुसरीकडे वळवला. याची नजर िविनतेवर पडली. गभारशी िविनतेची गणना
सुंदर ि यांम ये सहजच होत होती.
ल मणराय उगाच काहीतरी अनाव यक ग पा मारत संग साजरा क

पाहात होते.

िगरीशनं िवचारलं, `माझा थोरला भाऊही अमे रकेत असतो. तु ही कुठं नोकरी करता?’
अमे रकन टाईलम ये शेखर उ रला, `िशकॅगोम ये.’
`िकती वष तु ही अमे रकेत आहात?’
िगरीश या क नड

ांवर शेखर अमे रकन इंि लशम ये उ र देत हणाला, `दहा वष.’

`कुठ या कंपनीत तु ही आहात?’
`वेि टंग हाऊस! आणखी काही

आहे त?’ शेखरनं ती पणे िवचारलं.

`काही नाही-’ हणत िगरीश ग प बसला; पण अपमान याला चांगलाच झ बला.

सगळे उठले. गौर मांनी सांिगतलं, `तुमचा अिभ ाय लवकर कळवलात तर बरं होईल. मला
मा या सुनेला कळवावं लागेल. ती अमे रकेहन येणार आहे ल नासाठी!’
माना हलवत पाहणे िनघन
ू गेले.
यांची पाठ वळताच गौर मा िगरीशवर करवाद या, `एवढे
यांना आवडलं नाही ते! यांनी रागावन
ू नकार िदला तर?’

कशाला िवचारलेस रे त?
ू

`अ मा, एवढ्या लांब या देशाला मुलीला देतोय आपण! कु याचं िप लू न हे ! नोकरी कुठं
करता हणन
ू िवचारलं तर यात राग ये यासारखं काय आहे ? फसलं जाऊ नये हणन
ू मी
िवचारलं. काय चुकलं यात?’
`खरं य तुझं!’ शाम णांनी याला पािठं बा िदला.
`मला वाटतं, यांना आपली सुरभी पसंत पडे ल! सुरभी, तुला काय वाटतं?’
`अ मा, पण वय थोडं जा त वाटतं नाही?’
`काही नाही! आठ वषाचं अंतर हणजे फार नाही. सगळं चांगलं आहे . आता तू काहीतरी
खुसपट नको काढू! जमुनाला कळवायला पािहजे-’
िविनता मुकाट्यानं पुढ्यातली कामं करत होती. ितला या संदभात कुणीही िवचारलं न हतं.
संसारात या या मताला काहीही िकंमत नाही, तो परकाच हणायचा! िविनतेला ती पणे
वाटत होतं.
एवढ्यात िगरीशची हाक कानावर आली, `िवन,ू चल, एक च कर मा न येऊ या. येताना
भाजीही आणता येईल.’
`खरं च जाऊन ये, िवन!ू िदवसभर खपू दमलीस तहू ी काम क न, यात दोन जीवांची! जा,
मोक या हवेत थोडी िफ न ये.’ शाम णांनी याला पु ती जोडली.
शाम णांना िविनता या प रि थतीची पण
ू पणे जाणीव होती. यांची ित यावर माया जडली
होती.
घराबाहे र पडून थोडं अंतर चाल यावर िगरीश हणाला, `काही हण िवन!ू आप या
अप रिचत लोकांकडे सुरभीला ायची मला भीती वाटते. या शेखरिवषयी आप याला कुठून
मािहती िमळू शकेल?’

िविनताही िवचारात पडली. मग हणाली, `तुम या भावाचे मदन नावाचे िम आहे त ना?
यां या बिहणीलाही यांनी पािहलं होतं हणे. ल मणरायांनीच तसं सांिगत याचं मला
आठवतंय. ती मुलगी पािहलीय मी. देखणी आहे . का जमलं नाही कोण जाणे! चार पावलं
असेच चालत गेलो तर यांचं घर लागतं. भेटून चौकशी करायची काय?’
िगरीशला हे पटलं.
दोघं मदन या घरी पोहोचले ते हा अनपेि तपणे मदनला पाहन चिकत झाले. हा के हा
आला अमे रकेहन?
मदनचे वडील वय कर होते. यां यापुढे िगरीशनं शेखरिवषयी सगळं सांिगतलं. यानंतर
चौकशी केली, `मुलगा कसा आहे ? तु हाला काही क पना?’
`आ हांला काही ठाऊक नाही रे ! आमचं आिण यांचं मुहता या बाबतीत जमलं नाही. आ ही
कौल लावला तर डावा कौल लागला. हणन
ू आ ही नकार िदला.’
मदन या दोघांना गेटापयत पोहोचवायला आला होता. यानं मा प पणे सांिगतलं,
`िगरी, आमचे आ पा आहे त जु या काळातले! हजार खोट्या गो ी सांगन
ू एक ल न जुळवावं
यावर यांचा िव ास आहे ; पण मी हे मानत नाही. या वेळी डाय होस न हते, आता सरास
होतात. मला जे काही समजलं ते सांगतो. तु हांला यानंतर जो िनणय यायचा असेल तो
या. मला मा यात अडकवू नका.’
`काय सांग-’
`आ ही दोघंही िशकागोम ये राहात होतो; पण पर परांकडे कधी गेलो न हतो. प नास मैल
अंतर दोघां या घरात होतं. एका रिववारी आप या भागातला मुलगा इथं आलाय हणन
ू
भेटायला गेलो. उगाच फॉर्मॅिलटी कशाला, असा िवचार क न फोन न करताच गेलो. घरात
शेखर न हता. टूरवर गेला होता. घरात एक गोरी ी होती. ल नािशवाय हणजे िल ह
टुगेदर हणतात ना, तशी या याबरोबर राहात होती. दहा िमिनटं बसन
ू जुजबी ग पा मा न
आलो. गेली दोन वष ते एक राहात अस याचंही समजलं. यामुळे मी हे ल न ठरवायला
िवरोध केला.’
`असं झालं होय?’
`हं. आधी माझा िवरोध बघन
ू माझी बहीणच मा याबरोबर भांडायला उठली. मी अमे रकेत
यायला नको आहे हणन
ू तू मोडता घालतोयस हणत रािहली. जे हा सारं सांिगतलं ते हा
कुठं ग प बसली.’

मदनशी बोल यावर िगरीशला डो यावरचं ओझं कमी झा यासारखं झालं. दोघांनीही याचे
मनापासन
ू आभार मानत हटलं, `हे सांगन
ू तु ही एक ल न ठरव याइतकं पु य िमळवलंय!
थँ स!’
घरी परतताना दोघंही ग पच होते. आता यािवषयी बोल यासारखं काही रािहलंच न हतं.
रा ी जेवायला बसले होते ते हा गौर मां या मनात सुरभीचं ल न कसं क न ायचं, हाच
एक िवषय होता. कायालय कुठलं सोयीचं होईल, पाह यांची यव था कशी करायची,
ै कुणाला बोलवायचं, कपडे कुठं यायचे, सोनं-नाणं कुठं यायचं,
ल नाला नातेवाईकांपक
यािवषयी बोलत हो या; पण कुणीच यात सहभागी होत न हतं.
सगळं अस होऊन िगरीश उि नपणे हणाला, `अ णा, एक सांगायचं आहे . या शेखरनं
पसंती कळवली तरी तु ही संमती देऊ नका.’
`का?’ गौर मांनी िचडून िवचारलं.
`मी शेखरची मािहती काढली आहे . याची एक गोरी मै ीण आहे असं समजलं.’
`आमचं बरं न बघवणा या कुणीतरी असय
ू ेपोटी सांिगतलं असेल.’
`अ मा, आप याशी उ म संबंध असणा यांनीच सांिगतलंय हे ! रा ी पािहले या िविहरीत
िदवसा का हणन
ू पडायचं?’
शाम णांनी िवचारलं, `कुणी सांिगतलं हे ?’
घडलेली सारी घटना िगरीशनं सिव तरपणे सांिगतली आिण शेवटी हणाला, `माझी इ छा मी
सांिगतली. यानंतर तु हांला जे करायचं आहे ते करा.’
एवढ्यात याला बाहे न कुणीतरी हाक मारली. िगरीश बाहे र िनघन
ू गेला.
आता सुरभीनं हंदके देऊन रडायला सु वात केली. घरातलं वातावरण गंभीर झालं. िविनता
रडणा या सुरभीशेजारी बसन
ू हणाली, `सुरभी, अशी हताश होऊ नकोस. मीच तु या भावाला
घेऊन मदनरावां या घरी गेले होते. तुला यापे ा िकतीतरी चांगला नवरा भेटेल. तू एवढा
मन ताप क न याय या लायक चा तो मुलगा नाही!’
ठसठसणा या करटावर कढत पोटीस लावावं तसं झालं. िनराशा आिण अपमान यामुळे
उफाळलेला गौर मांचा संताप िविनतेवर उसळला. मुलावरचाही संताप यात िमसळला.

सन
ू गभारशी आहे याचं भान न ठे वता या उसळ या, `तच
ू िगरीशला असलं काहीतरी
िशकवतेस! एवढ्या खोलात िशरायचा याचा वभावच नाही. तच
ू मायावी जादूगारीण-’
िविनता थ क झाली. दुखावन
ू ती उ ारली, `अ मा, काय बोलता तु ही हे !’
यावर सुरभीही हणाली, `खरं बोलतेय अ मा. मी अमे रकेला जाऊ नये हणन
ू तु हाला
मा या ल नात िजत या अडचणी आणता येतील ितत या तु ही आणताहात! तु हांला
मा यािवषयी असय
ू ा वाटते! मीही तुम यासारखं इथंच राब-राबन
ू पैसा-पैसा साठव यात
आयु य घालवावं अशी तुमची इ छा आहे ! उलट जमुनाविहनी िकती मोठ्या मना या आहे त!
िकती उदार आहे त! मी ीमंत होईन हणन
ू तु हांला असय
ू ा वाटते. मा या अमे रकेत या
मुलाबरोबर या ल नासाठी घर िवकलं जाईल, अशी भीती वाटते हणन
ू ल न मोडताय तु ही!
वाथ !’
शांत वभावाचे शाम णा खवळून ओरडले, `त ड बंद कर, सुरभी!’
सुरभी यांनाही हणाली, `अ णा, तु ही पांढरं आहे ते सारं दूधच समजता. यां या मनातले
कुटील हे तू तु हांला समजणार नाहीत. हणन
ू च हणतात, कुळगो ा बघन
ू मुलगी घरी
आणावी. मोठ्या घरातन
ू आले या जमुनाविहनी मोठ्या मना या आहे त! िकती उदार वभाव
आहे यांचा!’
शाम णा हात उगारत हणाले, `सुरभी, जीभ आवरती घे!’
िविनतेला प रि थतीचं गांभीय ल ात आलं. आप यावर कधी-काळी असा आरोप कर यात
येईल, हे ित या यानीमनीही न हतं. ितनं शाम णांना आवरलं. डो यांमधलं पाणी ित या
दो ही गालांवरन ओघळलं. ते पुसायचंही िविनताला भान न हतं. भर या ताटात या अ नात
ते अ ू िमसळून गेले.
`सुरभी, तुला काया-वाचा-मनानं बहीण मानन
ू मी तु या ल ना या संदभात ल घातलं.
यानंतर तुम या घरात या कुठ याही बाबतीत मी ल घालणार नाही. मला मा करा!’ एवढं
हणन
ू जेवण अधवट टाकून िविनता आत िनघन
ू गेली.
अ व थ शाम णां या हातातला घास तसाच रािहला.
पण सुरभी आिण गौर मा मा गभारशी िविनता अधपोटी उठून गेली, याची िफक र न
करता जेवत हो या.
डॉलरनं सव थम या घरात आपलं अशांत पाऊल टाकलं होतं.

सुरभीचं ल न ठरलं. मुलगा है ाबादम ये बँकेत नोकरी करत होता. सुरेश याचं नाव.
ऑिफसर होता. घरची कुठलीही जबाबदारी या यावर न हती. एकुल या एक बिहणीचं ल न
झालं होतं. घरात सासू न हती. सुरभी नशीबवानच हणायची! वत:चं घर होतं. वडील होते.
घरची गाडी होती. अमे रकेतली नोकरी नाही एवढं सोडलं तर काहीही खटक यासारखं
न हतं.
िविनतेनं मा ल ना या संदभात कुठ याही बाबतीत ल घातलं न हतं. सुरभी या कठोर
बोल यानंतर िविनताही `िकती केलं तरी बहीण ती बहीणच आिण नणंद ती नणंदच’ या
िवचारावर येऊन ठे पली होती.
सासू आिण नणंदे या वभावाचा प रचय याच संगी झाला होता. यां या वाथ वभावाचा
नीच आिव कार पाहताच िविनता अंतमुख झाली होती. ितची कुणाशीही बोल याची इ छाच
िनघन
ू गेली होती.
िगरीशचा मुळातला वभाव अबोल होता यात नाही हटलं तरी सुरभी याची र ाची बहीण
होती. यामुळे तो या घटनेतन
ू सहज बाहे र येऊ शकला होता.
सु वातीपासन
ू च अशा घटना दयात दडवन
ू जग याची सवय असले या िविनतेनंही दु:ख
अंतमनात दडवलं आिण अिल पणे वाव लागली.
या सव कारात ख या वेदना झा या या शाम णांना! यां या नंदगोकुळा सार या
संसारात अ य का होईना, पण भेग पडली होती. डॉलरनं ती पाडली होती!
सुरभी या ल नाची तयारी जोरात चालली होती.
चं ूनं सटू चं कापड पाठवलं होतं, तर जमुनेनं सुरभीला शंभर डॉलस पाठवन
ू िदले. सोबत
चं ूचं प होतं`आ हांला यंदा रजा कमी आहे . जमुनाही बँकेत नोकरी करते. यामुळे ल नाची तारीख
ठरताच लगेच कळवा, हणजे दोन आठवडे आधी येता येईल. श यतो सग यांना सोयीचा
िदवस ठरवा.’
ऑग ट मिह यात िविनते या बाळं तपणाचे िदवस येत होते. यानंतर, हणजे िडसबर
मिह यात ल नाचा मुहत ठे वणं श य होतं. पण यासाठी पाहणे तयार न हते.
िविनतानं आपलं बाळं तपण धारवाडम ये क न यायचं ठरवलं होतं. िगरीश आिण
शाम णांनी ितला नाना परीनं समजावलं तरी ती आप या िवचारावर ठाम होती. या

दोघांनाही ितनं समजावलं, `आम या गावात िकती तरी दवाखाने आहे त. मा या आजी
बाळं तपण करायला येतील. मी बाळं तपणासाठी धारवाड या मा या घरी जाईन. कमलापुरांचा
दवाखाना घरापासन
ू खपू जवळ आहे .’
जुल ै मिह यात मुहत पाहणं सग यां या सोयीचं होतं. घरी फोन होता. मुहताची बातमी फोन
क न जमुनेला सांिगतली.
बातमी ऐकताच ितनं सांिगतलं, `आ ही जुल ै मिह यात युरोप या वासाला जाणार आहोत.
तो वास कॅ सल करणं श य नाही.’
हे पैशाचं यु ! डॉलरिव

पयाचं यु !

ितनं प च सांिगतलं, `मी यायला हवं असेल, तर मा या सोयीनं ल नाची तारीख ठरवा!
िविनता येणं आव यक असेल, तर ित या सोयीनं ठरवा!’
शाम णांनी समजावलं, `गौरी, बाळं तपणाची तारीख मागं-पुढं करणं कुणा याही हातात
नाही. आपण िविनता या सोयीनंच तारीख ठरवू या. जमुनेनं या वष युरोप- वास केला नाही,
तर काय िबघडणार आहे ? पुढ या वष ते जाऊ शकतात. एकच बहीण आहे . आठ िदवस सु ी
िमळाली तरी येऊन जाऊ दे यांना.’
`तसं नाही हो! जमुना रागावली आिण ल नालाच आली नाही तर काय करायचं? ितला जे
सोयीचं असेल, तसंच आपण केलं पािहजे. तु हा पु षांना यातलं काही समजत नाही. तु ही
नका इकडे ल देऊ!’
पण िविनतेला सारा अथ समजला होता.
सुरभी या ल नासाठी चं ूनं दोन लाख पये िदले होते. िगरीशनंही बँकेतन
ू कज काढून
प नास हजार पये िदले होते. चं ूनं अिधक पैसे िदले अस यामुळे याला जे सोयीचं असेल,
तसंच असा गौर मांचा िनणय िदसत होता. हणजेच जमुना जे हणेल, तेच ऐक यात येणार
हे न क होतं. वयामुळे ौढ व आलं असलं, तरी डॉलर या नादामुळे गौर माही जमुनेमागे
पोरकटपणे धावत हो या.
अशा कारे सुरभीचं ल न ऑग ट मिह यातच ठरलं. अगदी िविनते या बाळं तपणा या
िदवसांजवळचाच मुहत ठे वला गेला. हे ठरवत असतानाच `तू आलीस िकंवा नाही आलीस तरी
हरकत नाही, जमुना येणार आहे ’ हे दाखवन
ू दे यात येत होतं.
`जमुना माझी थोरली सन
ू . अमे रकेत असते. सावकार कृ ण पा ठाऊक आहे त ना? यांची

मुलगी!’ असं ल नघरात अिभमानानं सांगता येईल. िविनतेिवषयी काय सांगणार?
येताना जमुना भरपरू भेटव तू घेऊन येईल, असंही यामागं गिणत होतं.
िविनताचा बाळं तपणासाठी धारवाडला जा याचा िदवस ठरला. शाम णा अ व थ होऊन
आत-बाहे र करत होते. अधन
ू -मधन
ू ितला हणत होते, `सगळी नीट तयारी आहे ना? तू
अिजबात िचंता क नकोस, िवन!ू सगळं नीट होईल!’
यां या वाग यातन
ू य होणारी काळजी पाहन िविनता हणाली, `अ णा, आमचं धारवाड
हणजे काही खेडं नाही. आजबू ाजल
ू ा माणसं आहे त. माझीही बागे याम ये झाडा-झुडपांनी
घेरले या घरात राहायची इ छा आहे . काळजी कर यासारखं काही नाहीच.’
गौर मा मा थमच फणका न हणा या, `कुठलं धारवाड कोण जाणे! ितथंच बाळं तपण
हावं हणन
ू ह करतेय! इथं आ ही नाही का करणार बाळं तपण?’
सारं त डदेखलंच अस याचं ठाऊक अस यामुळे िविनताही यां याशी वाद घालायला जात
न हती.
चं ू आिण जमुना भारतात आले. याच िदवशी िविनतेला मुलगा झाला. शाम णां या
आनंदाला पारावार रािहला न हता. मुलगा-सन
ू आ यामुळे गौर मांनाही नवता य आलं होतं.
ल नाला अजन
ू पंधरा िदवस होते.
जमुनेनं कुठ याही कामाची जबाबदारी अंगावर घेतली नाही. कृतीचं िनिम सांगन
ू ती
आई या घरी िनघन
ू गेली आिण ल नाआधी केवळ दोन िदवस परतली.
ल नघरातही दर पाच िमिनटाला एक रे शमी साडी बदलन
ू जमुना ि हिडओ कॅमे यापुढे
िमरवत रािहली. िफ न-िमरवन
ू ती इतक थकली क िवचारता सोय नाही!
काही का असेना, सुरभीचं ल न मा थाटात झालं. मुलीला दोन िकलो चांदी, भरपरू सोनं,
रे शमी साड्या, घरासाठी लागणारं आधुिनक सामान, कॅन वगैरे सारं गौर मांनी िदलं.
जमुनेला गौर मांचा हा उधळे पणा अिजबात आवडला नाही. आपण दूर अमे रकेत थंडी-बफात
कामं क न आिण काटकसर क न साठवलेले डॉलस अशा फालतू कारणांसाठी खच
करायचे? जे िमळवतात, यांनाच पैशाचं मह व ठाऊक असतं!
तरीही त डानं वाईट बोलन
ू वाईटपणा घे याइतक ती क ची न हती. यावरचा माग सोपा
होता. यानंतर डॉलस पाठवणं कमी करायचं! एवढं च.

िगरीश बाळाला बघ यासाठी लगोलग जाऊन आला होता.
यानं आिण िविनतानं बाळासाठी `हष’ नाव चांगलं आहे असं योजन
ू ठे वलं. कारण ती
शाम णांची इ छा होती.
ल ना या दुस या िदवशी सुरभी है ाबादला गेली. लगेच चं ू, िविनता आिण बाळाला
बघायला धारवाडला िनघाला. जमुना माहे री गेली.
ल नघरातली कामं िश लक अस यामुळे गौर मा धारवाडला आ या नाहीत. ल नघरात
आिण इतरही वेळी येक भेटणा या य ला यांनी सुनावलं, `आम या जमुनेनं चार हजार
डॉलर िदले ल नासाठी! नाहीतर ल न होणंच श य न हतं! खरं तर क यादानाचं सारं पु य
जमुनेला िमळायला पािहजे!’
यात कुठं ही िगरीशचं नाव न हतं.
चं ू या ती ण बु ीला मा घरात या वातावरणामधला बदल ल ात आला होता. या घराला
आपलं घर समजन
ू एवढी वष राबणारी िविनता सुरभी या ल ना या वेळीच माहे री
बाळं तपणासाठी गेली होती.
अ णांचा चेहरा क ी होता.
ल नघरा या धामधुमीत गौर मा िकंवा सुरभी या त डून एकदाही `िविनता असायला हवी
होती. िविनता असती, तर बरं झालं असतं.’- अशा कारचं एकही वा य ऐकू आलं न हतं.
िगरीशबरोबर कुणी बाळासाठी कपडे िकंवा बाळलेणी पाठवली न हती.
आप या सुंदर आिण शांत घरात ही अशांतीची वावटळ कुठून आली असेल? याला जबाबदार
कोण?
मी? क जमुना? चं ू ग धळून गेला होता.
आठ वषानंतर चं ू धारवाडला येत होता.
या आठ वषाम ये िकती तरी घडून गेलं होतं!
या वेळी जो चं ू धडधड या अंत:करणानं या गावी आला होता, तोच चं ू आ मिव ासासह
इथं येत होता.

या वेळी रे वेम ये या िविनतेनं आप या मधुर गा यानं याचं ल
िविनता आता याची भावजय झाली होती.

वेधन
ू घेतलं होतं, तीच

या वेळी `सेकंड लासचा बथ िमळाला तर नशीब’ मानणारा चं ू आता फ ट लासच,
काय िवमानानं वास करायलाही कंटाळून गेला होता.
या वेळी अमे रकाच आप या जीवनाचं अंितम येय आहे असं मानणारा चं ू आता हणत
होता, `तोही एक ीमंत देश आहे , एवढं च-’
या वेळी याचं भग
ू ोलाचं
जग यात सामावलं होतं.

ान मैसरू -मंड्य एवढ्यापुरतंच मयािदत होतं. आता मा सारं

याचबरोबर या खेपे या वासात यानं एक मह वाचं स य जाणलं होतंडॉलर या पानं धन कमावत अस यामुळे सगळे आप याला आज मान देताहे त, आ मीयता
दाखवताहे त, हे वाही करताहे त. पण खरं ेम आिण खरा िव ास आपण गमावला आहे .
िकतीही पैसा िमळवला तरी ेम-िव ास िमळत नाही. उलट पैशा या भरतीम ये अशा नाजक
ू
भावना मरण पावतात.
या खेपेला चं ू धारवाडमध या एका हॉटेलम ये उतरला होता. एवढ्या वषाम ये धारवाडही
बरं च बदललं होतं. र यावरची गद आिण र ांची सं या वाढली होती. या `अ ीको ळ’
भागात पवू काहीही न हतं, ितथंही आता घरं झाली होती. र यात िदसणा या त ण
िव ा या या वेशभषू ेतही बरीच आधुिनकता आली होती.
चं ू िविनतेला भेटायला ित या घरी गेला.
या घरा या भोवताली मा फारसा फरक झाला न हता. भोवताल या बागेचा तजेला मा
पवू सारखा रािहला न हता. तेही साहिजक होतं हणा! या झाडांना वेळ या वेळी पाणी
िमळ याची यव था केली असती, तरी िविनतेची माया आिण ेम नसेल तर तजेला कसा
येणार?
चं ूला पाहन िविनता मा आ यचिकत झाली. आप या बाळाला बघायला चं ू एवढ्या लांब
आवजन
ू येईल अशी ितनं व नातही अपे ा केली न हती.
ितची आजी सीत का चं ूजवळ बस या. िनरखन
ू बघत `अरे , चं ू ना त?
ू कसा आहे स?
बरा आहे स ना?’ वगैरे चौकशी केली.

`होय. तु ही कशा आहात?’ यानंही चौकशी केली.
एवढ्यात िविनता खोलीबाहे र आली.
`ल न कसं झालं? अ णा कसे आहे त?’ ितनंही चौकशी केली.
`सगळे छान आहे त. बाळाला दाखवणार नाही?’
िविनते या चेह यावर अिभमान आिण आनंद उमटला. या न या मातेनं कौतुकानं छोटा
गोमटे वर या यापुढे धरला. नवजात बालक कुणासारखं आहे यावर कौतुकाची चचा झाली,
पण काहीच िन कष िनघाला नाही.
यानंतर चं ू मोकळे पणानं ग पा मा लागला.
म येच काही तरी आठवन
ू यानं िवचारलं, `तु हाला अजन
ू ते गाणं येतं?’
`कुठलं?’
`वसंत-बनी ती गाते कोिकळ–’
`न यायला काय झालं?’
`तु ही अजन
ू ही गाता?’
काही ण मौनात गेले. यानंतर या याकडे पाहत िविनतेनं सांिगतलं, `भोवताल या
प रि थतीमुळे कोिकळे चं गाणं मक
ू झालंय!’
`का? असं का हावं? कोिकळे ला राजदंडाचं भय नसतं आिण राजमु े ची आशाही नसते.
राजमु े या भयानं गाणं बंद केलं?’
`कुठला राजा आिण कुठला आ व ृ ! सगळी झाडं न झाली, िसमटचे इमले उठले, पैशाचं
मह व िशगेला पोहोचलं! आता कशी कोिकळा गाणं हणेल? आिण ते ऐकणार तरी कोण?’
`असं का हणता? पैसे िमळव यासाठी नोकरी धर यावर गाणं सोडूनच ावं असं तु ही
मानता का?’
`पैसे? अंहं डॉलर!’ बोलता-बोलता िविनता ग प झाली.

ित या मौनाचा अथ चं ूलाही समजला होता.
`िविनता, मलाही अितशय िनराशा वाटते.’
`तु हाला? तु हीच असे हणालात तर आम यासार यांची काय गत? तु ही एवढे ीमंत!
जमुना तर सा ात ल मीच! सतत तुम या नावाचा जप करणारी आई आिण बहीण! काय
कमी आहे तु हाला?’
`िविनता, उलट तु हालाच मी हणतो, काय झालंय? तु ही तुम या माणसांम ये आहात.
कानावर तुमची भाषा सतत येते. तुम या मुलावर तु ही तुमचे सं कार क शकता. तु हाला
मा यासारखं दुहेरी जीवन तर जगावं लागत नाही ना!’
`नदीपलीकडचं कुरण नेहमीच िहरवंगार िदसत असतं!’
`हे च बोलणं तु हालाही लागू पडत नाही काय?’
ितला चं ू या बोल याचा अथ समजेना. आप याला वाटतं तसा चं ू ितथं सुखी नाही असं
िदसतं. हणजे या अमे रकेतही दु:खी माणसं असतात तर!
`िविनता, तु हाला ितथ या जीवनाची क पना नाही. सेलम ये खरे दी करायची आिण
डॉलरला चाळीसनं गुणायचं! असं जगणारी मंडळी सुखी असतात काय? ितथं हजार
डॉलसम ये सामा य काम करत राहायचं आिण इथं येऊन आप याला चाळीस हजार पये
पगार िमळतो असं सांगन
ू भाव खायचा- हे यो य आहे काय? ितथ या दु:खांचा उ लेखही न
करता इथं कुबेरा माणे वागणा यांवर िव ास ठे वू नका.’
चं ूला जमुनािवषयी काही सुचवायचं असेल काय?
`िविनता, ितथं डॉलर िमळव यासाठी आ ही आपली माणसं, घर-दार सगळं सोडून क
करत राहतो. ितथं केवळ भारतीय माणसांबरोबर िमसळतो. ितथ या समाजाचा अिवभा य अंग
होऊ शकत नाही. िकतीही वष ितथं रािहलं तरी एक कारचा जीवघेणा एकटेपणा आ हांला
छळत राहतो. यासाठी आ ही ितथं अनेक देवळं आिण मठ थापन करतो.’
चं ूचं बोलणं ऐकून अ व थ झालेली िविनता कळवळून हणाली, `मग ितथं का राहता? इथं
का िनघन
ू येत नाही?’
`पैशा या दलदलीत आिण मोहा या जा यात सापडलोय आ ही! आम या लायक पे ा फार
उ म नोकरी ितथं िमळते. जाती, भाषा, देशाचं राजकारण नाही. सुखानं आपलं काम आपण

क शकतो. इथं आलो तरी तशी नोकरी िमळणार नाही. देहालाही ितथ या सुखासीन
जीवनाची सवय झाली आहे . माझंच पाहा ना! एकेकाळी कसा जगत होतो- आता गाडी
नसेल, तर घराबाहे र पडायला मी तयार नसतो. ितथलं सगळं सोडून मी इथं आलो तर
आणखी दु:खी होईन.’
थमच चं ू िविनतेशी अंतमनात या सुख-दु:खािवषयी बोलला होता. ित या नेहमय
वभावाची याला याच धारवाडम ये ओळख झाली होती. ितनं कधीही याचं मू यमापन
डॉलर या पा वभम
ू ीवर केलं न हतं.
यानं िवचारलं, `िविनता, तु हीही पिह यासार या उ साही आिण आनंदी रािहला नाहीत.
का बरं ?’
`खरं सांग?
ू तु हाला राग नाही ना येणार? तुम या आई-बिहणीला दोष िदला तर चालेल?’
`खरं तेच सांगा.’
`तुम या डॉलरनं आप या घरचा स यानाश केला आहे . आ ही काहीही केलं, िकतीही केलं
तरी अ मा याची तुलना डॉलरशी करतात. सुरभी या ल नासाठी आ ही दोघांनाही कज
काढून पैसे उभे केले. शा ररीक क ही भरपरू घेतले. तरीही ित या ल नाची तारीख
ठरवताना यांनी केवळ जमुनेची सोय पािहली.आप याबरोबर गेली चार वष असले या सुनेची
यांना आठवणही आली नाही. डॉलर-सुनेचं मह व यांना अिधक वाटलं!’
चं ू ितचं बोलणं ऐकत होता.
`आताही माझी खा ी आहे . ल नघरात या जमुने या कृपेमुळे ल न झालं असंच हणा या
असतील. माझं नावही यांनी काढलं नसेल!’
चं ूला आ य वाटलं. धारवाड या एका कोप यात असले या बाळं तीण िविनतेला ही कसली
ी आहे हणायची? ही
ी नाही- िविनते या इत या वषा या अनुभवातन
ू उमटलेले ते
श द होते.
खंतावलेला चं ू बगळूरला परतला.
हषला घेऊन िविनता बगळूरला आ याला सहा मिहने उलटून गेले होते. आता हष पालथा
पडून रांगायचा य न करत होता. घरात याचा एकसारखा काही ना काही ग धळ सु असे.
आजोबांचा तर याला इतका लळा लागला होता क शाम णांचा आवाज ऐकला क
यां याकडे झेप यायचा. आजोबा-नातवाची चांगलीच मै ी जुळली होती.

आता घरात माणसंही बेताची होती. सुरभी अधन
ू -मधन
ू येत होती. ितचं सासरचं जीवन
आनंदात चाललं होतं. पाहणे मंडळी मा अगदी खास होती. कृ ण पा सावकारही अलीकडे
यां या घराकडे िफरकत न हते. कारणही ठाऊक न हतं.
या िदवशी गौर मा दोशाचं पीठ बत हो या. एकाएक यां या छातीचा भाग दुखू लागला.
कसला तरी मार बसला असावा एवढाच यांनी िवचार केला आिण ितकडे फारसं ल िदलं
नाही. दुस या िदवशी अंघोळी या वेळी यांनी चाचपन
ू पािहलं- एखादी गाठ असावी, असं
काहीतरी यां या हाताला लागलं. िमठाचा शेक िदला तर गळू फुटून जाईल असा िवचार
क न यांनी ितकडे दुल केलं.
आठवडा गेला तरी गाठ जशी या तशीच होती. ते पाहन मा गौर मा थोड्या घाबर या.
सकाळी शाळे ला जाय या घाईत असले या िविनतेला यांनी बोलावन
ू ती गाठ दाखवली.
िविनतेनं लगेच रजा टाकली आिण डॉ टरांकडे यांना घेऊन जा याची तयारी केली.
िविनतेला गांभीय समजलं असलं, तरी ितनं यािवषयी नवरा िकंवा सास यांना सांिगतलं नाही.
अगदी घराबाहे र पडताना ितनं शाम णांना सांिगतलं, `आ ही थोड्या डॉ टरांकडे जाऊन
येतो हं! काही काळजी क नका.’
डॉ टरांनी ाथिमक तपासणी केली आिण गौर मांना बाहे र बसायला सांिगतलं. नंतर यांनी
िविनताला िवचारलं, ` यां याशी तुमचं काय नातं आहे ?’
`मा या सासबू ाई आहे त. काय झालंय यांना?’
` यां या े टम ये गाठ आहे . बाय सी क न तपासलं पािहजे. यानंतर काय ते कळे ल.’
` हणजे? फार ास होईल यांना?’
`फार नाही. या गाठीची तपासणी अ याव यक आहे . कॅ सर असेल िकंवा नसेलही. पण
खा ी क न घेतली पािहजे. श य ितत या लवकर. तु ही यांना एवढ्यात काहीच सांगू
नका.’
िविनता जड मनानं बाहे र आली. ितला पाहताच गौर मा हणा या, `काही नाही ना? काही
म लावायला िदलं क नाही?’
`नाही. लवकर गुण येईल हणे!’ िविनता पटकन हणाली.
िविनता िवचारात पडली. शाम णा वय कर हणन
ू यांना सांगायचं नाही, लांब राहणा या

चं ूला उगाच का िचंता, हणन
ू याला सांगायचं नाही. सुरभीला संगाचं गांभीयच कमी,
हणन
ू ितला कळवायचं नाही.
रा ी ितनं गौर मां या छातीत या गाठीिवषयी िगरीश या कानावर घातलं. ते ऐकताच
भावना धान िगरीशचे डोळे पा यानं भरले.
`डॉ टर काय हणाले? कॅ सर?’
िविनतेनंच याला समजावलं, `तसं काहीही डॉ टरांनी सांिगतलेलं नाही. आता छोटंसं
ऑपरे शन क न ते गाठ काढून टाकणार आहे त, एवढं च. कॅ सर नस याचीही श यता आहे च
ना?’
दुस या िदवशीही िविनताच गौर मांना दवाखा यात घेऊन गेली. आता मा गौर माही गंभीर
झा या. आप याला काहीतरी झालं आहे . सन
ू सांगायला तयार नाही. मुलगा मा घाबरलाय हे
यां या ल ात आलं.
सुने या मनोधैयाचं

णभर यांनाही कौतुक वाटलं. तेवढं च.

आप याला काही झालं तर सुरभीचं काय होईल?
याआधी यां यावर दवाखा यात जायचा संग आला न हता. यामुळे दवाखाना हट यावर
यांना भीती वाटली होती. यात ऑपरे शन!
िविनता मा सावधपणे यांना सांगत होती, `अ मा, ही छोटीशी गाठ आहे , ती काढून
टाकणार आहे त. मी इथंच बाहे र आहे . तु ही अिजबात घाबरायचं कारण नाही. मी कौल लावन
ू
िवचारलंय- सगळं चांगलं होईल हणन
ू कौल िमळालाय!’
ितचं समजुतीचं बोलणं ऐकताना गौर मा संकोचन
ू गे या हो या.
नंतरही एक-दोन िदवस यांना दवाखा यात राहावं लागलं. ि यांचा वॉड अस यामुळे रा ी
िविनताच ितथं राहत होती. वांतीची भावना झाली क तीच पॅन देत होती. बाक ही हवं-नको
पाहत होती. कशाचाही कंटाळा करत न हती.
वॉडमध या आजबू ाजू या आया-बाया सकाळी हणाय या, `िकती चांगली आहे तुमची
मुलगी! संपण
ू रा भर जागी असते! तुमचं सगळं कशी नीट करते.’
`माझी मुलगी है ाबादला असते. ही माझी सन
ू ! आणखी एक सन
ू आहे . दूर अमे रकेत राहते
ना, हणन
ू आली नाही.’

दुख यातही पयापे ा डॉलरचाच मोह यां यावर भाव पाडून होता.
जे हा रपोटम येही कॅ सर नस याचं समजलं, ते हा िगरीश आिण िविनतेला फार आनंद
झाला. िगरीशनं थमच चं ूला सिव तरपणे प िलिहलं.
आठवडाभर गौर मांचं े िसंग आिण िव ांती चालली होती. याआधी दोन मिहने िगरीशनं
मंगळूर-उडपी-कारवार-गोकण अशी समु िकना याची गावे पाह यासाठी ीप ठरवली होती.
हॉि पटलमधन
ू घरी आ यावर शाम णांनी सांिगतलं, `तु ही ठरव या माणे जाऊन या. मी
घरात असतोच. मी पाहीन ित याकडे .’
पण िविनतेनं ते मानलं नाही. ितनं सांिगतलं, `गोकण-उडुपी कुठं पळून जात नाहीत.
पुढ या वष ही हवं तर जाता येईल.’
`हे पाहा, एवढ्यात जमुना येणार आहे असं पावत मा सांगत हो या. यां या ना यातलं
कुणाचं तरी ल न आहे हणे. मला बरं नाही हणन
ू तु ही ितला कळवा- ती धावत येईल
आिण आठवडाभर इथं राहील. सुरभीलाही बोलावन
ू घेईन. ितलाही जमुनेबरोबर रािह यासारखं
होईल. तु ही दोघंही खुशाल जाऊन या!’ गौर मा हणा या.
हे ऐकून शाम णांची मान खाली गेली.
आप या युरोप या ीपसाठी जमुनेनं सुरभीचं ल न पुढे ढकलायला लावलं होतं! िविनतेला
वाटलं, आपणच अयश वी आहोत. िकती केलं तरी आपण यांना या डॉलर-सुनेपासन
ू दूर नेऊ
शकत नाही. ऑपरे शनची जखम सुक याआधीच यांना आपला िवसरही पडला.
अखेर जे हायचं तेच झालं हणा!
जमुना काही आली नाही. िविनता मा

ीप रिहत क न घरातच रािहली.

चं ूनं प ाचं उ र पाठवलं. यात तीनशे डॉलसचा चेक होता. िशवाय यानं िलिहलं होतं`पैशानं मदत करणं तसं सोपं असतं. पैसे पाठवता येतात. पण जे शारी रक मदत करतात,
यांना मा िवसरता कामा नये. ेम आिण िव ास केवळ धनानं िवकत घेणं अश य आहे .’
प कच या या टोपलीत पडलं आिण चेक बँकेत रवाना झाला.
ऑिफस या कामािनिम चं ू बगळूरला आला. याला भेट यासाठी सुरेश आिण सुरभी आले

होते. चं ूनं बातमी आणली- जमुनेला िदवस रािहले होते.
समोर खेळणा या नातवापे ा गौर मा अमे रकेत या न ज मले या नातवाची अिधक िचंता
क लाग या. या कौतुकानं चौकशी क लाग या, `जमुना कशी आहे रे ? के हा बाळं तपण
ितचं? लोणचं घेऊन जाशील काय? आणखी कसले डोहाळे लागले आहे त ितला?’
समोर ग डस हष खेळत होता, आजोबांशी लिडवाळपणे बोबड्या श दांत ग पा मारत होता.
िदसायला तर िविनतेसारखाच लोभस िदसत होता; पण िविनता मा कोमेजन
ू गेली होती.
बाळं तपणात धारवाडम ये िदसत होती, यापे ाही रोडावली होती ती. चेह यावर
पिह यासारखी तरतरीही िदसत न हती. ितला कशातही फारसा रस रािहला न हता.
यांि कपणे ितची कामं चालली होती.
यानं अगदी थम धारवाडम ये या िविनतेला पािहलं होतं, ती ही न हतीच!
गौर मा तर ित याशी कारणािशवाय एक श दही बोलत न ह या. नेहाचा एकही धागा ितथं
िदसत न हता. डॉलर या दगडाखाली तो पण
ू पणे न होऊन गेला होता.
चं ूनं येताना हषसाठी भारी आकषक खेळणी आणली होती. ती पाहन आनंिदत हो याऐवजी
िविनता हणाली,
`कशाला आम या मुलासाठी तु ही एवढी भारी खेळणी आणलीत? तु हालाही बाळ होईल.
या यासाठी तु ही काढून ठे वू शकाल. तु ही येक वेळी भारी भेटव तू आण या तर
आम यासार यांनी कशी परतफेड करायची?’
हे ऐकून चं ू िद मढ
ू झाला.
`काय झालंय िहला? अशी का ही ीमंती-ग रबीचंच बोलत राहतेय?’
`िविनता, हष आम या घरचा पिहला नातू आहे . या यासाठी मी मला वाटलं ते घेऊन
आलोय. मा या मुलाला मी इथं घेऊन येईल ते हा तु हाला जे करायचं ते करा, जे ायचं ते
ा.’ एवढं सांगन
ू यानं िवषय बदलला.
जमुने या बाळं तपणासाठी गौर मांना वषभरासाठी अमे रकेला जा याची ती अपे ा होती.
पण शाम णांनी मा ठाम नकार िदला. यांनी प च सांिगतलं, `चं ू, मी हषला सोडून
वषभर राहणं श यच नाही! यात मा या कृती या त ारी असतात. काही कमी-जा त झालं
तर तु हांला परदेशात ास होईल. तु या आईलाच आशा आहे - ितला घेऊन जा.’

आणखी दोन मिह यांनंतर गौर मांचं अमे रकेत जायचं प कं ठरलं. या तर हरळून गे या,
`जमुनाला काय पािहजे ते कळव हं! मी येताना घेऊन येईन!’
चं ूनं आई या वासाची सारी यव था केली आिण तो िनघन
ू गेला.
यानंतर गौर मां या बोल यात अमे रके या वासा यित र दुसरा िवषयच येईना!
शाम णांचं डोकं िपकून गेलं. राघव वाम या मठात सं याकाळी जमणा या सग या
मैि ण ना हजारदा यािवषयी सांगन
ू झालं. शेजार-पाजार यांनाही सांगन
ू झालं. नंजनगड
ू या
नंजुडे राला अिभषेक सांगन
ू यांनी जमुनाचं बाळं तपण सुख प होऊ दे हणन
ू साकडं
घातलं. सुरभीबरोबर दुकानात जाऊन यांनी जमुनेसाठी पाच हजारांची िहरवी रे शमी साडी
आणली.
िविनता मक
ू पणे सगळं पाहत होती. यातलं काहीही ित या गभारपणात ित या वाटेला आलं
न हतं. गौर मांनी या वेळी प च सांिगतलं होतं, `िगरीशनं िदली तर तुला साडी घे.’
सुरभी या ल नाचा खच अस यामुळे िगरीशला ते श यही न हतं. आता जमुनेला मा यांनी
वत: साडी आणली होती.
गावाला जायचा िदवस जवळ येऊ लागला. वेगवेगळे मसाले, वेगवेग या कार या चट यालोणची, कडबोळी, चक या तयार झा या. फारसं ल न देणारा िगरीशही हणाला, `अ मा,
तू काही ितथं खा -पदाथाचं दुकान काढायला िनघाली नाहीस! यातलं थोडं या मुलासाठीही
ठे व ना!’
यावर यांनीही ठणकावन
ू सांिगतलं, `तुला हवं असेल तर िविनतेला सांग! ती क न देईल.
िशवाय इथं दुकानं आहे त. ितथं जमुनाला कुणी नाही!’ आिण सगळं सामान नीट भ न
घेतलं.
जमुना या माहे रकडूनही ढीगभर सामान आलं. गौर मांना आणखी आनंद झाला.
`ही पाहा चार रे शमी लुगडी आिण चार सुती लुगडी घेते. चार भारी साड्या घेते. पुरतील क
नाही? बाळासाठी सो याची साखळी क न घेऊ क नुसतं वळं च असू दे? इथन
ू कुणी येणार
असलं, तर यां याबरोबर काय पाठवायचं ते मी कळवेन. तेवढं पाठवन
ा.’
ू
शाम णांचा संयम सुटला.
`वषभरच कशाला, पाच वष राहन ये मुलाकडे . तू काही चं ावर िनघाली नाहीस!
तु यासारखी हजारो माणसं दररोज जात-येत असतात. तू िनघशील या िदवशी िनवांत झोप
काढे न मी!’ शाम णांचं हे बोलणं ऐक यावर तर गौर मांना रडू कोसळलं.

`जळला मेला आमचा ज म! तु ही तर मला कुठं ही नेलं नाही. आप या चं ूमुळे अमे रकेला
जायला िनघाले! तु ही घरचे यजमान! तु हीच असं बोललं तर कसं?’
कधीही यजमान नसलेले शाम णा ितथन
ू उठून िनघन
ू गेले. िविनताही आत गेली. ितला
आपलं गरोदरपण आठवत होतं. ते जाऊ दे, हष या बारशा या वेळी यांनी फ शंभर पये
िदले होते. न ज मले या बाळाचं आतापासन
ू कौतुक आिण डो यांसमोर या नातवाकडे
पण
ू पणे डोळे झाक! सतत ितथ याच गो ी बोलत हो या. इथ या घराची िकंवा नातवाची
यांना काळजीच वाटत न हती. या एकदा तरी `िविनता, घराकडे आिण हषकडे नीट ल
दे. या यावर रागावू नकोस’ असं त डदेखलं का होईना, हणतील अशी िविनतेची अपे ा
काही पण
ू झाली नाही. ती मनोमन दुखावली.
गौर मांना भेटायला सुरभी आिण सुरेश आले. यांनीही जमुनासाठी कोचमप ली साडी आिण
ित या बाळासाठी खेळणी आणली होती. हषसाठी मा काहीही न हतं. िविनतेनं ितकडे ही
दुल केलं. पण मनात कळ उठलीच.
रा ी सुरभीनं आईपुढे िवषय काढला.
`अ मा, हे ही हणताहे त, आपणही अमे रकेला जाऊ. ितथंच नोकरी करे न.’
गौर मा हरकून हणा या, `वा! फारच छान! सुरेश, तु ही लगोलग ितथं या. मीही असेनच.’
`तसं न हे अ मा! ितथली परी ा िद यानंतरच ितथं नोकरी िमळते हणे. यािशवाय नोकरी
िमळत नाही.’
`तुला कुणी सांिगतलं हे ?’
`यांनीच सांिगतलं. ल नाआधीच यांनी सगळी चौकशी क न ठे वली होती.’
`तुझा नवरा हशार आहे बाई! सहज पास होईल ती परी ा!’
` यासाठी खपू खच असतो, हणतात. ितथं ये याचा िवमानाचा खच. आ हां दोघांनाही
वषभर ितथं राहावं लागेल!’ सुरभी सावधपणे हणाली.
गौर मा मोठ्या िव ासानं हणा या, ` यात िवचार कसला करायचा? चं ूचं घर आहे च ना?
ितथं तु ही दोघंही राहा. असा िकतीसा खच येणार आहे दोघांचा? िवमाना या खचा या
ीनंही चं ू मदत करे ल. तु हांला नोकरी िमळा यावर ा यांचे पैसे परत हवं तर!’
सुरभी साशंक वरात हणाली, `चं ू तयार झाला तरी जमुनाविहनी तयार होईल काय?’

`होईल तर! माझी खा ी आहे . ीमंत घरात वाढलेय ती! यामुळे मनाचा तेवढा मोठे पणा
असेलच. िशवाय ितलाही सोबत होईल ना! सुरेश घरचा जावई. जमुना या याशी न पणे
वागेल. कशाला काळजी करता? मी वत: सांगेन ना या दोघांनाही!’
आईनं एवढं आ वासन देताच सुरभी अमे रकेची व नं बघत सुखानं झोपी गेली.
दुसरे िदवशी शाम णांना ही बातमी समजली ते हा यांनी बजावलं, `तू यात अडकू नकोस
गौरी! मुलांची ल नं लावन
ू िदली क आपली जबाबदारी संपली. कुणाला घरात ठे वन
ू यायचं
आिण कुणाला नाही याचा िनणय याचा यानं यायचा असतो. आपण कोण यांना
सांगणार? वत: या िहमतीवर यांना चं ावर जायचं तर जाऊ दे. तू नसती जबाबदारी
अंगावर घेऊ नकोस!’
`काहीतरीच काय तुमचं? बिहणी या नव याला मदत करायला आपला चं ू तयार होणार
नाही असं तु हाला कसं वाटतं? एका वषाचा तर
आहे . यानंतर ते नोकरी ध न
वेगळे च राहणार आहे त.’
`ितथं कशी काय प त आहे कुणास ठाऊक!’ शाम णा हणाले.
`तु ही अमे रका पािहलीय काय? तुमचं हे नेहमीचंच आहे ! उगाच काहीतरी खुसपट काढता!
मी तर जमुनाला सांगणारच!’ गौर माचा वर कठोर झाला होता.
गौर मांना बगळूरहन िनघतानाच िगरीगौडांची सोबत िमळाली. तेही चं ू या गावीच जाणार
होते. यामुळे गौर मां या अमे रका वासाची सु वात तर िनि ंतीनं झाली.
बगळूर-मुंबई-लंडन- यय
ू ॉक-िमिनसोटा असा यांचा वास होता.
एअर-हो टेसनं िदलेला कुठलाही शाकाहारी पदाथ गौर मांनी त डात घातला नाही. केवळ
फळांचा रस पीत या वास करीत रािह या.
यांनी आयु यात कधीही अंघोळ न करता जेवण केलं न हतं. एवढ्या लांब या वासात
अंघोळ करायला कुठून जमणार?
गौर मांचा हा पिहला िवदेश वास होता. याचबरोबर या पिह यांदा िवमानात बस या
हो या. यामुळं यांना सगळं नवंच वाटत होतं. ाणो णी या आ यचिकत होत हो या.
िगरीगौडां याही हे ल ात आ यामुळे सीटचा प ा बांधणं याहीपे ा मह वाचं हणजे टॉयलेट
कसा वापरायचा वगैरे गो ी यांनी गौर मांना समजावन
ू सांिगत या.

एरो मवर चं ूला पाहताच गौर मांना सा या वासाचा िशणवटा
गे यासारखं वाटलं. सारा कंटाळाही िनघन
ू गेला.

णाधात िनघन
ू

िगरीगौडाही `चं ू, माझी जबाबदारी संपली! तुम या आइना तुम या ता यात िदलंय!’ हणत
हसत िनघन
ू गेले.
चं ू गौर मांचं सामान गाडीत ठे वत होता. गौर मा लगेच उ ेिजत होऊन हणा या, `याच
गाडीचा फोटो जमुनानं पाठवला होता ना रे चं ू?’
पाठोपाठ यांनी िवचारलं, `अरे हो! जमुना का आली नाही एअरपोटवर?’
`ती कामावर गेलीय. यायला उशीर होईल ितला.’
`गभारशी! अजन
ू कामावर जाते?’ गौर मांचा जीव कासावीस झाला.
`अ मा, इथं िडल हरी या िदवसापयत बायका कामावर जातात.’
`होय!’ यांना आ य वाटलं. मुला या आिलशान गाडीत बसताना मा
भ न गेलं होतं.

यांचं मन त ृ ीनं

चं ूनं आईभोवती सीट-बे ट बांधला.
`अरे काय हे ? मी काय लहान बाळ आहे ? काढ बघू हा प ा!’
`नाही, अ मा! इथं तसा कायदाच आहे .’
मनात कुठं तरी जमुनाही ेमानं एअरपोटवर भेटायला येईल अशी अपे ा होती. ती भारतात
आले या येक वेळी िकतीही अडचण असली तरी या पोहोचवायला जाय याच ना! ितची
आई आली नाही तरी या जाय या.
गाडी वेगानं धावत होती. काचे या िखडक तन
ू बाहे रचं जग िदसत होतं. ही अमे रका!
भल
ू ोक चा वग हा! इथं ये यासाठी िकतीतरी माणसं वाट पाहत असतात! चं ूमुळंच
आप याला इथं येणं श य झालं! केवळ चं ूमुळे! जर चं ूही िगरीश माणे ितथंच रािहला
असता, तर आप याला या महान देशाचं दशनच झालं नसतं.
या भावनेनं गौर मा रोमांिचत झा या.

िव तीण र ते, र यां या दो ही बाजल
ू ा मोठाले व ृ , र यावर अगिणत गाड्या! संपण
ू
वातावरणात फ गाड्यांचाच आवाज भरला होता. बाहे र र गोठवणारी थंडी असली तरी
आत सुखावह उबदार वातावरण! गाडीचं ऐ य बघन
ू गौर मा चिकत होऊन गे या.
आप या देशात आिण या देशात िकती अंतर आहे ! ितथली माणसांची गद , यातन
ू
धावणा या सायकली, र ा, बैलगाड्या, गाढवं, हातगाड्या आिण मोटारी. इथं यातलं काहीच
िदसत न हतं. केवळ वेगानं धावणा या गाड्याच िदसत हो या.
गौर मांनी पुराणांम ये नागलोक, पाताळलोक, िक नर लोकांिवषयी ऐकलं होतं. हा कुठला
लोक?
चं ू या बोल यानं या भानावर आ या.
तो चौकशी करत होता, `घरी सगळे कसे आहे त? हष कसा आहे ?’
`अितशय खोडकर झालाय! मीही येणार हणन
ू पदर ध न रडत बसला होता. पण आजोबा
येणार नाहीत हट यावर मीही येत नाही हणन
ू ग प बसला. यांचाही फार जीव आहे
या यावर!’ यांनीही नातवाचं कौतुक केलं.
`खरं य! हष निशबवान आहे . आजी-आजोबांचं ेम िमळतंय याला! अ णाही यायला हवे
होते.’
` यांचा वभाव तुलाही ठाऊक आहे च. यांना काहीही नकोच असतं. इथं येऊन इथलं वैभव
बघायला काय हरकत होती? अगदी सं याशासारखं बोलतात. ते जाऊ दे. जमुनेचे
बाळं तपणाचे िदवस के हा येतात?’
`बहतेक पुढ या आठवड्यात होईल. तू आ यावर ती घरातच राहणार आहे . मुलगी छान
पोसलीय असं डॉ टर हणत होते.’
गौर मा िनराश झा या.
`अरे , तू थोरला मुलगा. पिहला मुलगाच झाला असता तर बरं झालं असतं.’
`आपलं काय ीरामचं ाचं रा य आहे क काय? रा य चालवायला राजकुमारच पािहजे असं
हणायला? आपण आपली चार चौघांसारखी माणसं. मल
ू नॉमल असलं तरी खपू च झालं.’
चं ूचे हे िवचार टी. नरसीपरू म ये चौथीपयत िशकले या गौर मांना कसे समजणार?

भरपरू मोठं अंगण असलं तरी याला कंपाऊंड न हतं. घराभोवती भलं मोठं गवताचं लॉन
होतं. अधन
ू मधन
ू फुलांची झाडं िदसत होती. घराजवळ गाडी ने यासाठी िसमटचा र ता होता.
गौर मां या मनात आलं, कुठ या ऑिफसपाशी आलो आपण?
या वेळी चं ू हणाला, `अ मा, घर आलं. उतर.’
जयनगरमध या तीस बाय चाळीस या लॉटवर, अिजबात जागा न सोडता बांधलेलं छोटंसं
घर- माडी असली तरी घर छोटंसं होतं- ते कुठं आिण हा भ य राजवाडा कुठं ! आप या मुलाचं
हे घर! या घरा या मालकाची मी आई! गौर मा अिभमानानं फुलन
ू आ या.
मुलाबरोबर पाय या चढून दारापाशी आ यावर दार उघडलं. िजनं दार उघडलं ती आपली सन
ू
जमुना? यांचा णभर वत:वर िव ास बसला नाही.
सुरभी या ल नात पावलो-पावली रे शमी साड्या बदलणारी, अंगभर िविवध दाग-दािगने
घालन
ू सा ात ल मी भासणारी जमुना आिण या जमुनाम ये िकतीतरी अंतर होते.
केसांचा छोटासा बॉब, अंगात सैल डग या माणे लांबलचक गाऊन, रतं कपाळ, रते हात,
ग यात मंगळसू ाचा प ा न हता, नाकात चमक न हती. ितचा सावळा वण मा उजळला
होता. लेझर टाऊनम ये मासे िवकणा या सवसामा य बाईसारखी ती िदसत होती.
ितनंही हसत चौकशी केली, `अ मा, ब या आहात ना?’
`छान आहे !’- हणत गौर मांनी घरात वेश केला.
यां या क पनेपे ाही तो प रसर वेगळा होता. यांना वाटलं होतं, आप याला पाहताच
जमुना वाकून नम कार करे ल. आपण आनंदानं बगळूरहन सांभाळून आणले या अ ता
ित या म तकावर टाकत आशीवाद ायचा असं यांनी ठरवलं होतं. सन
ू सकलसौभा यसच
ू क आभरणे घालन
ू च आपलं वागत करे ल अशी यांची खा ी होती.
जमुना आत िनघन
ू गेली. मऊ सो यावर बसन
ू गौर मा सू मपणे सभोवताली पाह लाग या.
एखा ा ीमंताचं ते घर िदसत होतं. जिमनीवर गािलचे, िखड यांना सुरेख भारी पडदे,
भला मोठा रं गीत टी. ही., शोकेसम ये चांदी आिण चंदना या शोभे या महाग-महाग व त,ू
िशसवी लाकडाचं भलं मोठं डाियंनग टेबल, िभंतीवर लटकणा या अनेक भारी व त.ू
बगळूर या कृ ण पा सावकारां या घरापे ाही अिधक वैभव ितथं होतं.

जमुनानं िवचारलं, `अ मा, कॉफ देऊ?’
`नको गं बाई! अंघोळ के यािशवाय मी कधीच कॉफ यायले नाही. आधी मला हाणी-घर
दाखव.’
जमुनानं यांना हाणीघर दाखवलं.
`इथं टॉयलेट आहे . इथं अंघोळ क न सोवळं कसं राखता येईल? नुसती अंघोळीची हाणी
दाखव.’
जमुनेनं चं ूकडे पािहलं.
`अ मा, इथं असंच असतं. एकाच िठकाणी दो ही असतं. आप याकडे जसा संडास आिण
हाणी वेगवेगळे असतात तसं नसतं इथं. इथ या येक हाणीघरात अशीच यव था आहे .’
` हणजे? इथं आणखी हाणीघरं आहे त? एका घराला एका संडास आिण हाणी असते ना?’
गौर मांनी डोळे िव फा न हटलं.
`तसं काही नाही. आप या घरात तीन आहे त. तू आपली डोळे िमटून अंघोळ कर बघ!ू हणजे
टॉयलेट कमोड िदसणार नाही!’ चं ू हसत हणाला.
`चं ू, मी कधीही टबम ये अंघोळ केली नाही. एक बादली दे बघ!ू टबम ये बादली ठे वन
ू
अंघोळ क न घेते.’ गौर मांनी आप या परीनं यातन
ू माग काढला.
पण चं ू या घरी बादली न हती. आधी हा मु ा या याही ल ात आला न हता. इंिडयन
टोअसमधन
ू बादली आणायची ठरवन
ू यानं घरात या मोठ्या पाते यात समशीतो ण पाणी
काढून आईला अंघोळ करायला सांिगतलं.
थोड्या असमाधानानंच गौर मांनी अंघोळ उरकली आिण सोव याचं लुगडं नेसन
ू बाहे र
आ या. बाहे र अंधार होत आला होता. घड्याळ पािहलं- चार वाजले होते.
`चं ू, एवढ्यात अंधार झाला?’
`होय अ मा! इथं िहवा यात असंच असतं.’
कॉफ याय यावर गौर मा घर बघायला उठ या.
`आमचं अगदी सवसामा य घर आहे . फ

पाच बेड

स आहे त. फ

दोन गॅरेज आहे त-’

हणत चं ूनं सगळं घर िफ न दाखवलं.
` येक बेड मम ये एकेक पलंग, यावर रे शमी आ छादन, मऊ गादी, े िसंग टेबलसा याच व तू एकापे ा एक संुदर हो या. तरीही चं ू याला साधं घरच हणत होता!
`चं ू, अगदी राजवाड्यासारखं थाटाचं घर आहे तुझं!’
`अ मा, इथं सग यांची घरं अशीच असतात. अ णा आ हांला शाळे त िशकवायचे, ते आठवतं.
मलय पवतावर या िभ ल ि या चंदनाचीच लाकडं वयंपाक कर यासाठी जाळतात हणे!
तसंच आहे इथं!’
गौर मां या डो यात तो काय हणतो ते िशरलं नाही. जमुना यांना वयंपाकघरात घेऊन
गेली.
िकती व छ आहे वयंपाकघर! न यानं बांध यासारखं वाटतंय! माय ोवे ह, गॅस, ाइडर,
भला मोठा ज!
`जमुना, आणखी िकती िदवस कामावर जाणार?’
`फ

उ ा जाऊन येईन. बाळं तपणानंतर दोन मिह यांनंतर पु हा कामावर जाईन.’

`लहान मल
ू हट यावर तू का नोकरी करायची? िगरीशचा बेताचा पगार आहे हणन
ू
िविनता मल
ू झालं तरी नोकरी करते. तु हाला काय कमी आहे ? एवढा मोठा राजवाडा– दोनदोन गाड्या!’
जमुनेनं चं ूला खण
ू केली- तुम या बावळट आईला समजावन
ू सांगा अशा अथाची! चं ू या
ते यानात आलं. तो हणाला, `अ मा, ह ीचं ओझं ह ीला आिण बकरीचं ओझं बकरीला! हे
घर, या घरातलं सगळं फिनचर, गाड्या सगळं काही ह यानं घेतलं आहे . दर मिह याला
सग यांचे ह े भरलेच पािहजेत ना! आता तर तहू ी आहे स बाळाकडे बघायला. जमुनाचाही वेळ
जात नाही. क दे नोकरी. पुढंच पुढं बघता येईल.’
चं ूनं िवषय संपवला. या िनिम ानं गौर मांना ह या या यवहाराचा प रचय झाला. िकती
छान सोय आहे ही! आप याकडे ही अशी सोय असती तर आप यालाही असंच थाटात राहता
आलं असतं! दर मिह याला ह े भरत रािहलो असतो!
दुस या िदवशी जमुना आिण चं ू नोकरीवर िनघन
ू गेले. या भ या मोठ्या घरात गौर मा
एकट्याच रािह या.

भारतात रा असेल ते हा इथला िदवस. इथं रा असताना ितथला िदवस यामुळे गौर मांना
झोपेचा थोडा ास वाटला.
आता यांना सुरभीची आठवण झाली. एवढं मोठं घर आहे ! जमुना नको हणणार नाही.
सुरभीही जमुनाला मदत करे ल, ित या मुलाला सांभाळे ल. सुरभीलाही मुलांची भरपरू हौस
आहे . बगळूरला आली क हषला णभरही सोडत नाही. चं ूही नको हणणार नाही.
यांना जुनी आठवण आली. या चं ू या खेपेला बाळं तपणासाठी माहे री गे या हो या. दोन
वष ितथंच रािह या. कारण शाम णा वषभरासाठी ेिनंगला गेले होते. शाम णांना आई-वडील
कुणीच न हतं. गौर मां या भावानं आिण भावजयीनं गौर मा आिण चं ूला दोन वष आप या
घरी ठे वन
ू घेतलं. एवढं च न हे , तर जाताना यांनी लुगडं ही नेसवलं होतं. यांची प रि थतीही
फारशी बरी न हती.
सुरभीला येऊ नको हणायला यांना तर काहीही कारणच नाही!
सुरभी इथं आली क आपली दोन मुलं अमे रकेत! मग मनात येईल ते हा इथं येता येईल.
या िवचारानंच गौर मा हरळून गे या.
गौर मांना येऊन आठवडा झाला होता.
चं ू यांना घेऊन िडपाटमट- टोअरला जाऊन आला होता.
केवढं मोठं ते िकराणा मालाचं दुकान! येक पदाथ नीट व छ क नच ठे वला होता.
काय या भा या! काय ते धा य! काय ते िविवध कारचे फळांचे रस! दूध, दही, सरबत,
प हं, ताक- सगळं काही ितथं िमळत होतं. िविवध कारचं आई म! पलीकडचा मांसाहारी
पदाथाचा िवभाग वगळता गौर मांना दुकान फारच आवडलं. सारं बघताना दोन डोळे अपुरे
पडताहे त असं जाणवलं.
आठवड्याभरात गौर मा हळूहळू घरात ळ या हो या. वयंपाक करणं, माय ोवे हम ये
अ न गरम करणं- सगळं यांनी िशकून घेतलं होतं. थोडा-फार उ ् या-खरकट्याचा
जाणवायचा- याहीपे ा खरा कंटाळा यायचा तो भांडी घासायचा!
बगळूर या ग रबी या संसारात िनंगी धुणं-भांडी क न जायची. इथं मा
न हतं. यामुळे वॉिशंग-मशीनम ये कपडे धुवायला सगळे च िशकले होते.

यासाठी कुणीही

जमुना बाळं तीण हो याआधी ितचं डोहाळजेवण करायची गौर मांची इ छा होती. ित यापुढे ही

इ छा यांनी मांडली,
`जमुना, गावाहन मी मु ाम िहरवी साडी, िहर या बांगड्या आण या आहे त. कोचमप ली
साडी सुरभीनंही पाठवली आहे . चकली, कडबोळी वगैरेही घेऊन आलेय मी. चार सवा ण ना
बोलाव एखा ा सं याकाळी. आरती क न ओटी भरता येईल.’
`अ मा, ते कसं जमणार?’
`का गं?’
`वक गं डे असेल तर कुणीही येत नाही. बाळा या बारशालाच बोलवू या.’
गौर मां या उ साहावर थंडगार पाणी ओतलं गेलं. तरीही यांनी ितला देवापुढे बसवन
ू साडी
आिण िहर या बांगड्या िद या. आरतीही केली.
पण जमुनानं िहर या साडीची घडीच मोडली नाही. िहर या बांगड्याही बॉ समधन
ू बाहे र
आ याच नाहीत.
गौर मांना मा याचं वाईट वाटलं.
सिू त-वेदना सु झा यावर जमुना रडू लागली. डॉ टरांनी सांिगतले या िदवशीच सिू तवेदना सु झा या हो या. गौर मा आप या प तीनं ितची समजत
ू काढू लाग या, `शांत
राहा. वत:ला आवर. मलाही तीन मुलं झाली आहे त. हे दु:ख सोसावं लागतंच बाई
माणसाला!’
पण जमुनेचं रडणं कमी झालं नाही.
एवढ्यात चं ू आला. यानं गाडी बाहे र काढली. गौर मांनी िवचारलं, `मी येऊ काय रे ?’
`नको अ मा. ितथं फ

मला आत सोडतात. मी नंतर दवाखा यातन
ू फोन करे न.’

चं ू आिण जमुना दवाखा यात िनघन
ू गेले. गौर मांना हे सगळं िविच वाटत होतं. पण या
देशात अशाच िकतीतरी िविच वाटणा या प ती सवसामा य मान या जात असा यात हे
यां या ल ात येऊ लागलं होतं.
अखेर या फोनपाशी बातमी ऐकायला बसन
ू रािह या. ित पती या वकटरमणाला आिण
नंजनगड
ू या नंजुंडे राला नवस बोलन
ू यांनी थोडे पैसे बांधन
ू वेगळे ठे वन
ू िदले होते.

चं ूचा फोन आला, `मुलगी नॉमल आहे . बाळं तपण सरळ झालं. दोघीही छान आहे त.’
सं याकाळी गौर मा चं ूबरोबर बाळाला बघायला िनघा या. बाळ आईसारखंच साव या
रं गाचं होतं. ितथ या इतर गो यापान मुलांम ये तर ितचा सावळा रं ग आणखी गडद वाटत
होता.
ितस या िदवशी जमुना घरी आली.
गौर मा मनोमन अ व थ झा या हो या. खरं तर दहा िदवस सोयराचे असतात. ही तर
घरभर सारं िशवते! खरोखरच यांना सोयर नाही आिण सत
ू कही नाही! सोवळं -ओवळं
ठाऊकच नाही.
पण काहीही इलाज नस यामुळे या ग प बस या.
बाळाला वेग या खोलीत झोपवायची यव था कर यात आली होती. पाळणाही िविच होता.
बाळासाठी असं य खेळणी, रं गीबेरंगी पडदे, अनेक िच े वगैरे तयारी केली होती.
बाळाला या या खोलीत झोपवन
ू जमुना आप या खोलीत जायला िनघाली ते हा मा न
राहवन
ू या हणा या, `जमुना, एवढं लहान बाळ ते! एकटंच या खोलीत कसं गं झोपेल?
पािहजे तर मा यापाशी याला झोपू दे.’
`नको. उ ा तु ही गावाला गेलात तर मला ास होईल. आतापासन
ू च ितला वेगळं एकटीनं
राहायची सवय करते.’ पुढं यांनी काही बोलू नये हणन
ू ती तडक िनघन
ू गेली.
यांना हषची आठवण झाली. अगदी ता हा अस यापासन
ू तो आजोबां या शेजारीच
झोपायचा. यामुळे याला आजोबांचा खपू च लळा लागला होता. पिह यापासन
ू च लांब रािहलं
तर लळा लागणार तरी कसा? वाढणार कसा?
जमुना बाळाला छोट्या टबम ये अंघोळ घालत होती. न राहवन
ू या हणा या, `दे ितला. मी
हाऊ घालते. तेलाचं कुठं आहे ? मुलं ता ही असताना तेल-पा यात आिण झोपेतच पोसली
जातात.’
जमुनेला हे पटलं नाही. ती हणाली, `इथं मुलांना असं वाढवत नाहीत. मुलांना कसं
वाढवावं यावर पु तकं िमळतात!’
गौर मा ता ा बाळांना उ म हाऊ घालतात, हे यां या आळीत सग यांना ठाऊक होतं.
घरात बाळं तीण असली क , या घरातली ौढ बाई यांना आवजन
ू भेटत असे आिण सांगत

असे, `तुम यासारखं कुणीही हाऊ घालत नाही गौर मा! तु हाला वेळ असेल तर बाळाला
हायला घालायला येता का थोडे िदवस?’ मग गौर माही मोठ्या ेमानं दररोज बाळाला
हाऊ घालायला जात.
अशा कारे यांनी िकतीतरी बाळांना हायला घातलं होतं. ही मुलं मोठी होऊन परी ांम ये
पास झाली क , यां या आया मुलांना घेऊन येऊन गौर मांना नम कार करायला लावत
आिण आवजन
ू सांगत, `तु ही हाऊ-माखू घातलं ना? आता पास झालाय बघा!’
गौर माही एखादं पु यकाय के या या भावनेनं हे सारं करत हो या. अजन
ू ही हषलाही
यांनीच हायला घातलं होतं. आजही िविनतेला सासस
ू ारखं मुलाला हायला घालता येत
नाही.
एकाएक गौर मांना वाटलं, `मी इथं िनघन
ू आले, हषला कोण हाऊ घालत असेल?’
दोन मिहने झाले आिण जमुनेचं बाळं तपण संपलंच. ओळखी या काही कुटुंबांना बोलावन
ू
मुलीचं बारसं करायचं जमुनेनं ठरवलं होतं.
गौर मा उ साहानं खा पदाथ कर याचा िवचार क लाग या. या प तीनं या कामालाही
लाग या. तीसेक माणसं अपेि त होती. शिनवारी सं याकाळी काय म ठरला होता.
सग यांसाठी िशरा, िबशीबेळे हळी अ न, पुरी असा बेत ठरला. या तयारीला लाग या.
मुलीचा शु वारचा ज म अस यामुळे एखादं ल मीचं नाव ठे वावं ही गौर मांची अपे ा होती.
पण यां या अपे ेची चौकशी कोण करणार? हॉि पटलम ये असतानाच बाळाचं नाव `मानसी’
हणन
ू न दलं होतं
हा फ

नावापुरता बारशाचा िवधी होता.

ै थोडी माणसं उ र भारतातली आिण काही
ठरले या वेळी माणसं जमली. जमले यांपक
कनाटकातली होती. काही तमीळ माणसंही होती. सगळे भारतीयच होते, पण सग यां या
मधली संभाषणाची भाषा मा इंि लश होती.
मानसीसाठी अनेक कार या भेटव तू आ या हो या. काही लहानसे ॉ स प नास डॉलस
एवढ्या िकंमतीचे होते! गौर मांना तर वाटलं, एवढ्या पैशांत उ मपैक रे शमी परकर-पोलकं,
तेही मोठ्या मुलीचं, आलं असतं. नाहीतर सो याची चेन आली असती.
काय म संपला. चं ू गाडी व छ कर यासाठी बाहे र गेला. जमलेली िम मंडळी समाधानानं
िनघन
ू गेली होती. जमुनाही दमली होती. बाळाला झोपवन
ू ती उमाबरोबर ॉइग मम ये पाय

पस न िनवांत बसली होती. गौर मा दमन
ू झोप या हो या.
उमा जमुनेची क नड भािषक मै ीण. दोघ या ग पा चाल या हो या.
उमा हणत होती, `जमुना, या वष मुलगी झाली ना! पुढ या वष मुलगा होऊ दे. हणजे
घर भ न जाईल!’
`नको गं बाई! अिजबात नको.’
`का? तुला काय कमी आहे ?’
`आमचं काय िवशेष? चार-चौघांसारखी आ हीही सामा य माणसं. आ हांला तर लहान
कुटुंबच आवडतं.’
`का गं? मला हणतेस ते?’
`आम या घरी आ ही दोघंच भावंडं. मा या आईलाही फार नातेवाईक आलेलं आवडायचं नाही.
यामुळे कुणी आलं तरी रा ी आ ही यांना घरात राहायचा आ हच करत न हतो. नाही
हटलं तरी ाय हसी जाते. काही हण! नातेवाईकां या भेटी ल नघरातच ठीक आहे त!’
`हो बाई! मलाही तसंच वाटतं!’ जमुना हणाली.
`गे या मिह यात माझा दीर कामासाठी हणन
ू आला होता तो एक मिहनाभर रािहला.
इतका वैताग आला हणन
ू सांग!ू आप याला याच आयु याची सवय झालेली असते. आठ
िदवसांचा एकदम वयंपाक क न ठे वायचा आिण रोज यातलं गरम क न खायची आपली
सवय! या लोकांना ते आवडत नाही. गावाकडे जाऊन `विहनीनं िशळं अ न वाढलं’ हणन
ू
सांगतील! मला तर असे कुणी फार िदवस राहायला आले क कधी जातील असं होऊन जातं!’
उमा हणाली.
`खरं य तुझं! कशाचाही अितरे क चांगला न हे . जमेल तेवढे डॉलस उचलन
ू िदले तर कौतुक
होतं. पण घरात कुणी िशरलं तर मा भांडण-वाद-मानिसक ास होतो. हणन
ू मला एक
राहणं अिजबात आवडत नाही. िशवाय मला तशा कारचा ासही नाही.’
`ते कसं?’
`माझा दीर एका िकरकोळ नोकरीत आहे . याची इथं यायची ताकदच नाही! िवमानाचा खच
कसा करणार? नणंदेचा नवरा बँकेत चांग या पो टवर नोकरी करतो. तेही इथं येणार
नाहीत. कुणी इथं येणार-राहणार-िशकणार हटलं तर मा खरोखरच वैताग आहे .’

गौर मा दम या अस या तरी यांना झोप आली न हती. या दोघ या ग पा या ऐकत
हो या. जमुनाही आप या मनातलं मोकळे पणानं बोलत होती.
या ग पांमधन
ू एक मा िनि त झालं-सुरेशला जमुना िश णासाठी आप या घरी ठे वन
ू घेणं
श य नाही. सुरभीला बोलावन
च न हता.
ू यायचा तर
चं ू काय करे ल? बायको या िवरोधात राहन तो कधीही आप या बिहणीला िकंवा मेह याला
मदत करणं श य नाही. चं ू या वभावात ते बसतच नाही. िगरीश या वभावात आिण
या या वभावात फार अंतर आहे . िकतीतरी वेळा िगरीश िविनतेचं काहीही ऐकत नसे. यानं
वत: काहीतरी ठरवलं तर कुणी काही हटलं तरी तो वत:चंच खरं करायचा.
पण एका
ीनं पािहलं तर चं ूचंही बरोबरच नाही काय? एवढ्या लांब राहायचं, जवळपास
कुणी नातेवाईक नाहीत. नव याला बायको आिण बायकोला नवरा अशी प रि थती. अशा वेळी
असं जमवन
ू घेतलं तरच संसार चालायचा. संसारात भांडणंही कमी होतील. भारतात मा
बायकोबरोबर भांडून आले या मुलाचं आई आनंदानं वागतच करते. बायकोशी जुळवन
ू घे
असं कधीच सांगत नाही! एवढं सामािजक प तीचं वैयि क आयु यावर दडपण येतं. ितथन
ू
बाहे र पडून इथं आलेले नवरे मा आप या बायकांचं हणणं ऐकतात असं िदसतं.
नेहमी माणे `युगािद’ हणजे गुढीपाडवा आला.
पण बगळूरमधला `युगािद’ आिण अमे रकेतला `युगािद’ यांम ये पराकोटीचा फरक होता.
वाभािवकच आहे हणा! यात हा गुढीपाडवा `वक गं डे ’ला आ यावर कोण काय करणार?
गौर मांनी वत: या सोयीसाठी राघव वाम या मठाचं पंचांग आणलं होतं. या या मदतीनं
या आजच गुढीपाडवा अस या या िनणयापयत आ या.
घरात कुठ याही कारचं सणाचं वातावरण न हतं.
सकाळी उठून चं ूनं आप या वाट्याची कामं केली होती. भांडी, कपबशा, लास धुऊन
जाग या जागी ठे वले. यानंतर यानं कपड्यांना इ ी केली.
इथं आ या-आ या गौर मांना पु ष मुलानं-तेही अमे रकेत राहणा या पु ष मुलानं
वयंपाकघरात भांडी घासणं, भाजी िचरणं, बायकोला मदत करणं पाहन मन ताप होत होता.
एकदा असं झालं`हे काय रे चं ू! आप या घरी कुणा पु षानं असली कामं के याचं कधी पािहलंयस काय?’

`अ मा, ितथं कामाला माणसं िमळतात. ितथं तु ही पु षांचे जरा जा तच लाड करता!’
जमुना िचडली. रागा या भरात ितनं बाळाचा हात ओढला. बाळ रडू लागलं. ती हणाली,
`भारतात असताना मला तरी काय येत होतं? मी नाही का इथं येऊन िशकले? घरातली
सगळी कामं मीच करायची काय?’
जमुनाचा संताप पाहन गौर मा घाबर या.
ित या जागी िविनता असती तर? एक तर ितनं अशी दु
ती ऐकून घेतली नसती!

रं िदली नसती आिण गौर मांनी

तरीही या हणा या, `काही का असेना जमुना! मी इथं असेपयत यानं वयंपाकघरातलं
काम करायला नको. या या वाटणीचं जे काही काम असेल ते मला सांग. मी करे न. घर या
मुलानं काम करणं मला बघवत नाही.’
`तु ही असेपयत तु ही कराल. यानंतर यांनीच करायला हवीत ना? िशवाय ते काही
एकटेच जगावेगळं काही करत नाहीत!’ जमुनेची भांडणाची खुमखुमी अजन
ू ही होती.
गौर मा अपमान सहन न होऊन धुमसत हणा या, `सासल
ू ा उलट उ रं देतेय! आमचा
िगरीश वयंपाकघरात िफरकत सु ा नाही. याला पाणी हवं असलं तरी आ हीच बाहे र देऊन
येतो! िविनता सं याकाळचं सगळं काम करते. बाहे र िकतीही काम केलं तरी घरातली कामं
बायकांनीच करायची असतात.’
अ ाव न वषा या, फारसं िश ण न घेतले या, फारसं जग न पािहले या आईबरोबर उगाच
भांडण कशाला, असा िवचार क न चं ू म येच हणाला, `जमुना, तुला उशीर होतोय! तू चल
पाह! अ मा, भांडी िवसळणं, भाजी िचरणं यातली काहीही कामं मी तू असेपयत करणार नाही.
पण इतर कामं मला क दे.’
`असं का हणतोस?’
`ही अमे रका आहे अ मा! भारता माणे इथं कामाला माणसं िमळत नाहीत. िमळाले तरी
यांना दर तासाला पाच डॉलर ावे लागतात! मला ते कसं परवडणार? िशवाय जमुना
हणाली यात काय चक
ू आहे ? हे घर माझंही आहे ना? मा या घरचं काम मी केलं तर काय
चुकलं?’
डॉलर आणणा या मुलाबरोबर गौर मा वाद कसा घालणार?

हा मागचा संग आठवणीत अस यामुळे यांनी मुलगा काम करत असला तरी ितकडे
काणाडोळा केला. इ ी कराय या कपड्यां या िढगाम ये बायकोची पोलक , लाऊज, कट
बघन
ू यांना वैताग आला तरी या ग प बस या.
आं या या पानांचं तोरण नाही, कडुिलंब आिण गुळाचा पदाथ नाही, न या को या व ांची
सळसळ नाही, पो यांचा खमंग वास नाही, पंचागाची पज
ू ा नाही, जवसाची शेतं नाहीत- हा
कसला गुढीपाडवा?
आई या मन:ि थतीचा अंदाज घेत चं ूनं कपड्यांना इ ी करत िवचारलं, `काय िवशेष,
अ मा?’
`आज गुढीपाडवा!’
`होय? इथं आ यापासन
ू सगळे सण िवसरले गेलेत बघ! जमुना, तुझा काय ो ॅम?’
बाळाला डायपर बांधत ती उ रली, `आज काही नाही. या वीक-एं डला जया या घरी युगािद
साजरा केला जातो ना? याचीच चौकशी करे न.’
`असं कसं? आज गु वारी युगािद आहे . शिनवारी कसा युगािद येईल?’
`इथली हीच प त आहे . फ युगािदच न हे , िदवाळी-दसरा-गणपती-सं ांत सगळे च सण
या या आठवड्या या वीक-एं डलाच साजरे करायचे.’
हे ऐकून गौर मा अवाक् झा या.
`सगळे सण अशाच कारे वीक-एं डला जया याच घरी करता का?’
`इथं येकानं एकेक सण वाटून घेतला आहे . जयाकडे युगािद, उमाकडे गणेशचतुथ ,
सुधाकडे सं ांत अशा कारे येकजण–’ चं ूनं समजावन
ू सांिगतलं.
`होय? तर मग तुमचा सण कुठला?’
`अजन
ू तरी कुठलाही सण केला नाही. आता तर सगळे सण बु ड आहे त.’
चं ू ऑिफसला िनघन
ू गेला.
घर ` हॅ यम
ू ’ कर यासाठी जमुना बेसमटम ये गेली.

गौर मा जमुने या वभावाचं िनरी ण करत हो या. आप या कुवतीनुसार ितला जाणन
ू
यायची यांची धडपड चालली होती.
बगळूरला आ यावर हीच जमुना मनमोकळी आिण गिप वाटत होती. इथं मा ती
घु यासारखी वाटत होती. चं ू ितचं सगळं ऐकत होता. बगळूरला आ यावर पा या माणे खच
करणारे चं ू आिण जमुना डॉलर खच करताना अ यंत कंजषू पणे वागत होते. पाच डॉलर
वाचव यासाठी वीस मैल ाइ ह क न जात होते!
वीक-एं ड सोडला तर यांना वेळच न हता. दोघं सतत कामात असत.
तसं बघायला गेलं तर यात काय चक
ू आहे ? कामा या िदवशी सण साजरा करत वेळ
काढणं कसं श य आहे ? भारतात सणाची सग यांनाच सुटी अस यामुळे ते श य असतं. इथं
तसा सग यांचा सण हणजे ि समस. ते हा सग यांनाच सुटी असते. आपलं घरदार, भावंडं,
नातेवाईक, िम मंडळी, प रसर- सग यांपासन
ू दूर असणारी ही मंडळी सग यां या सोयी या
िदवशी सण साजरा करत असतील तर यात काय चुकलं?
वीक-एं डला सगळे `युगािद’ या सेिल ेशनसाठी उ साहानं जया या घरी जायला िनघाले.
जमुनाही तयार झाली होती. मोठ्या काठाची रे शमी साडी, िह याची कानातली, हातात
वेगवेग या कार या सो या या बांगड्या, ग यात नाना कारची आभषू णे घालन
ू एका
मोठ्या चांदी या भांड्यात ितनं केशरी भात क न घेतला.
ितला या थाटात पाहताच गौर मा चिकत झा या. ल नघरात या नव या मुलीनं
रसे शन या वेळी नटावं, तेवढं , अंहं- यापे ाही जा तच जमुना नटली होती. अगदी
काढायचंच हटलं तर, केसांत या भरग च गज याची तेवढी कमी होती!
मुल नी चांगले कपडे घालावेत, दािगने घालावेत अशी गौर मांना नेहमीच हौस होती. तरीही
जमुनेचं नटणं पाहन मा यांना `हे थोडं जा तच झालं!’ असं वाटलं.
तरी या काही बोल या नाहीत. उगाच डॉलर-सुने या उ साहावर पाणी िफरायचं! हळूहळू
गौर मा सावध होत हो या.
चं ू मा हे नेहमीचंच अस या माणे ितकडे फारसं ल

देत न हता.

जयाचं घर खपू च मोठं होतं. ि विमंग पल
ू , टी ही म, टडी म, लाय री- अशा आणखी
अनेक यव था ित या घराला हो या. या गावातील सव भारतीयांम ये जयाच सवात ीमंत
अस याचं िदसत होतं. पण ित या वाग या-बोल यात कस याही कारचा गव िदसत न हता.

भ या मोठ्या हॉल या मधोमध लाकडी पाटावर नंदादीप ठे वला होता. मोठ्या मापट्याम ये
तांदूळ भरले होते. कडुिलंब-गळ
ू नसला तरी वातावरणात सणाचा उ साह भरला होता.
रं गीबेरंगी कागदांनी हॉल नटवला होता. जया या दो ही मुली सुंदर जरीची परकर-पोलक
लेवन
ू आिण सो याचे दािगने घालन
ू राजकुमार सार या िदसत हो या. ितथं आलेले भारतीय
वेगवेग या भाषांम ये बोलत असले तरी मुलं मा पर परांशी इंि लशम ये बोलत होती.
ै ब याच बायका जमुनासार या नट या हो या. चंड िकंमती साड्या,
ितथं आले यांपक
िह याचे आिण सो याचे भारी दािगने, ग यात वेगवेग या कारचे हार!
गरीब मा तरांची प नी हणन
ू आयु य काढले या िनरलंकार गौर मा- होय, हातात या दोन
बांगड्याही यांनी याच सुनेला िद या ना!- भेद न जाऊन सभोवताली पाहत हो या.
यां या अ प ाना माणे बगळूरमधलं ` ितभा-नंदन वेलरी’च दािग याचं सवात मोठं
दुकान होतं. पण इथं असले या येक चे दािगने एक केले तर तसली आठ-दहा दुकानं
तयार होतील! यां या अंगावर या भारी साड्या एक के या तर िचकपेटेत या कुठ याही
दुकानात या भारी साड्यांपे ा जा त िकंमती या भरतील! काय हे वैभव! गौर मा अवाक्
होऊन सारं ऐ य पाहत हो या. टेपकट, थोडी लालसर छटा, छोटंसं कंु कू, अंगावर भारी
साडी नेसलेली एक युवती गौर मांकडे येऊन हणाली, `तु ही मला ओळखलंत का?’
गौर मांनी िनरखन
ू पािहलं. कुठं तरी-कधीतरी पािह याचं अ प

आठवत होतं.

`नाव आठवत नाही. पण कुठं तरी पािहलंय खरं !’
तीही मंद हसत हणाली, `मी तुम या यजमानांची िव ािथनी. िच ा माझं नाव. लहान
असताना मी तुम या घरी खपू वेळा यायची. फार पवू !’
िव मरणाचा खडक बाजल
ू ा सरला. `अरे चा! तू िच ा!’ या हणा या. पण मनात आ य
उमटलं. ही या वेळी कशी होती! सडसडीत बांबू या बाहलीसारखी! आता कशी िदसतेय!
रसरशीत टोमॅटोसारखी!
यां या चेह यावरचे भाव वाचत ती आणखी हणाली, `मी शंकर णांची मुलगी िच ा! आता
खपू च वेगळी िदसतेय ना? तु ही मला खपू च िदवसांनी पाहताय!’
गौर मां या मनाचा आणखी ग धळ उडाला.
शंकर णांची मुलगी िच ा आिण इथं? िह या ल नाला शाम णा मा तर गेले होते. नंतर ती
िवधवा झा याची बातमीही ऐक याचं गौर मांना आठवत होतं!

िच ानंच पुढं िवचारलं, `अ मा, सर चांगले आहे त? ते का आले नाहीत?’
`पु हा कधीतरी येतील ते.’
िच ानं िवचारलं, `अ मा उ ा रिववारी सकाळी आम या घरी याल काय?’
`तच
ू मला घेऊन जायला पािहजेस!’ गौर मा उ साहानं हणा या. आपली भाषा
बोलणा यां या घरी जायचा उ साह तर होताच, याचबरोबर ही िच ा इथं कशी आली हे
जाणन
ू घे याची उ सुकताही बल होती.
`मी येईन तु हांला घेऊन जायला! तुम या सुनेकडून तुमचा प ा घेते–’
िच ा टेबलावर ठे वलेलं हळद-कुंकू, ओटीचं पाक ट, लालिहरवी सफरचंद, खाऊची िपशवी
घेऊन िनघन
ू गेली.
जयानं सग यांसाठी िजलेबी, बेसन लाडू, खारी बुंदी या पदाथाची पािकटं तयार क न
ठे वली होती. िशवाय घरी आले यांना िबशीबेळे अ न, दहीभात, सॅलड वगैरे खायलाही ठे वलं
होतं.
सगळे िनघाले. जयानं येकाचा िनरोप घेतला. ते हा न राहवन
ू गौर मा हणा या, `तु ही
एकटीनं एवढा सगळा वयंपाक केला? सुमारे दोनशे माणसं तरी जमली असतील! मला
बोलावलं असतं तर आले असते मदतीला!’
गौर मांचं ते मनापासन
ू बोलणं ऐकून जयाला आनंद झाला.
`आंटी, मी िशकॅगो वीट होमला ऑडर िदली होती. मला एकटीला एवढं सगळं जमणं कसं
श य आहे ?’
`तसं न हे . आजचा वयंपाकही मोठं काम होतं.’
`होय, देवळात या पुजा यां या प नीला सांिगतलं होतं. या आ या हो या. यांनीच सारं
क न ठे वलं होतं. आंटी, तु ही आणखी एखा ा िदवशी या! आज सग या ग धळात नीट
ग पाच झा या नाहीत!’ जया या बोल यातन
ू भरपरू ेम य होत होतं.
गाडीतन
ू घरी परतताना बाळ झोपलं होतं.
गौर मांनी िवचारलं, `चं ू, जया दरवष एवढा खच क न युगािद सण साजरा करते?’

`होय. मी आ यापासन
ू पाहतोय. याच करतात.’
` यां याकडे भरपरू पैसा आहे ! िकतीही खच केला तरी संपणार नाही एवढा पैसा! मोठे पणा
दाखवायला हणन
ू या मु ाम पुढाकार घेतात!’
जमुना असय
ू ेनं हणाली.
`तसं न हे जमुना! या देशात पैसा कमी आहे असा कोण आहे ? तरीही आपाप या
माणसांसाठी ितनं केलं ना? मग `होय ितनं केलं’ एवढं तरी आपण हटलं पािहजे.’ गौर मा
सौ यपणे हणा या.
हे च िविनतेनं हटलं असतं तर यांनी रागावन
ू हे च सांिगतलं असतं क नाही! हा भेद का?
`चं ू, उ ा शंकर णांची मुलगी िच ा मला घेऊन जाणार आहे आप या घरी!’
`अ मा, तुझी कशी ित याशी ओळख?’
`तुला आठवत नाही? आप या शाळे त शंकर णा िशपाई हणन
ू काम करायचा. याची
मुलगी िच ा. ितला ित या मामाला िदली होती.’
`कुणािवषयी बोलताय? िच ा जोसेफिवषयी?’ म येच जमुनानं िवचारलं.
`नाही. शंकर णां या मुलीिवषयी.’
`मला ते काही ठाऊक नाही. पण आज तू िज याशी बोलत होतीस, ती िच ा जोसेफ होती
एवढं मला ठाऊक आहे .’ चं ू हणाला.
जमुनाही हणाली, `होय. मलाही प कं ठाऊक आहे . आधी ते लॉसएं िज सला होते. आता
इथं आले आहे त. जया सग या इंिडय सना बोलावत असते.’
आता गौर मा गडबड या. एखा ा रह यमय कादंबरीसारखी वाटत होती ही िच ाची कथा!
`अ मा, तू आपण होऊन िच ाला ित या खाजगी आयु यािवषयी िवचा नकोस. काय आहे
कोण जाणे! उगाच दुखाव या जातील!’ चं ूनं आईचा वभाव ठाऊक अस यामुळे बजावलं.
दुसरे िदवशी िच ा आली. आजचा ितचा वेश आणखी वेगळाच होता. जी स पँट आिण टी शट
अशा वेशात ती होती. कपाळावर कुंकू आिण ग यात मंगळसू होतं.

`तुम या अ मांना घेऊन जाणं आिण पु हा आणन
ू सोडणं ही माझी जबाबदारी’ एवढं च
जमुनाला सांगन
ू यांनी गाडीचं दार उघडलं. गौर मा िवि मत होऊन ित या पाठोपाठ
िनघा या.
हजार
होतं.

िजभे या टोकावर आले होते. तरी गौर मांनी वत:ला मोठ्या क ानं आवरलं

उलट िच ाच ला ा फुटा यात तशी पटपट बोलत होती. बोलायला ती आसुसलेली िदसत
होती.
`अ मा, तु हांला बिघतलं आिण माझीच आई आ यासारखं मला वाटलं. िकतीतरी वष झाली
होती तु हांला भेटून!’
`पण तू के हा आलीस इथं?’
गाडी इंिडयन टोअरपाशी उभी करत िच ा हणाली, `सहा वष झाली. या गावातलं इंिडयन
टोअर काही फारसं मोठं नाही. पण बरं च सामान इथं िमळतंय.’
सामोसे-लाडवासारखे खा पदाथ, उ र भारतात या प तीनं बनवले या अनेक भा या,
पालक पनीर, चना यांसार या भा या तयार क न जम ये ठे व या हो या. ितथं क नडतेलुग-ू तािमळ असा फरकही न हता.
`अ मा, तु हांला जेवायला काय हवं ते सांगा. आपण घेऊन जाऊ या.’
`मला काल रा ीचंच जेवण जा त झालंय. तशी सवय नाही ना! फळं आिण दूध एवढं च पुरे
मला.’
िच ानं आंबा आिण फणसाचे िटन घेतले आिण या पु हा पुढं िनघा या.
`िच ा, िसनेमाची कॅसेट घेतलीस काय? कुठला िसनेमा?’
`अ मा, आप याला िसनेमा या कॅसेटची गरज नाही. माझं आयु यच एक िसनेमाची कथा
आहे . तु हांला ठाऊक असेल ना?’
`नाही.’
िच ा मनमोकळे पणानं बोलू लागली.

`मी पी. यु. सी. ला चांगले गुण िमळवन
ू पास झाले. अ पा सतत आजारीच असायचे. द याचा
ास होता. घरची ग रबी. यात मीच थोरली मुलगी. कॉलेजला कोण पाठवणार? लवकर
ल न क न सग यांनाच जबाबदारीतन
ू मोकळं हायचं होतं.’
`होय. मेलकोटेम ये झालं ना तुझं ल न? हे , शाळे तले इतर मा तर, मॅडम मेलकोटेला तु या
ल नासाठी गे याचं आठवतं मला.’
`होय. तुमची मरणश फारच चांगली आहे . मा या मामाशीच- मान पा याचं नाव- माझं
ल न लावन
ू दे यात आलं. ते हा मी होते सतरा वषाची.’
`अगदीच अजाण वय ते!’
`मान पा मा यापे ा दहा वषानी मोठे होते. याला दा चं यसन होतं. िशवाय जुगारही
खेळायचा. हे सग यांना ठाऊक होतं हं! तरी घरात कुणीही या ल नाला िवरोध केला नाही!
उलट सगळे हणत रािहले- मीच फार नशीबवान. हंडा, खच न करता नवरा िमळाला!’
माग या आठवण मुळे िच ा या डो यांम ये पाणी साचलं होतं. या वेळ या मानिसक वेदनेनं
आताही ितचं मन िपळवटून गेलं होतं.
मान पाला िश णाचा गंधही न हता. बगळूरमधली तरतरीत आिण हशार मुलगी या याकडे
कशी नांदली कुणास ठाऊक! अखेर दा या नशेत सायकल चालवताना कवर आदळून तो
म ृ यू पावला.
िच ा पुढं सांगत होती, `मान पा वारला ते हा मी अठरा वषाची होते. ल न झा या झा या
वषभरातच कंु कू पुसलं गेलं. नत
न ावर ज मलेली अपशकुनी मुलगी हणन
ू
सग यांनी दोष िदला. माझी सासू माझी आजीच होती ना! पण ितनं सासू होऊनच मला
भरपरू छळलं.’
`होय. या वेळी यांनीच तु या विडलांना सांगन
ू तुला बगळूरला घेऊन यायला सांिगतलं ना!’
`खरं य अ मा! या वेळी सरांनी जे उपकार केले, ते मी आयु यात िवसरणार नाही. नाहीतर
आजही मी मेलकोटेम ये उ ी-खरकटी भांडी घासत रािहले असते!’
`तू बगळूरम ये असताना टायिपंग लासला जात होतीस ना?’
`तीही तुमचीच दया! तु हाला ते आठवतंय क नाही कोण जाणे! मला मा आठवतंय. सर
दरमहा पंधरा-वीस पये ायचे. यामुळे मी टायिपंग िशकले.’

हे मा गौर मांना ठाऊक न हतं. शाम णांनी हे घरी सांिगतलं न हतं. पण हे शाम णां या
वभावानुसारच होतं. चार पैसे देऊन यांनी शंकर पाला `ितला काहीतरी िशकव-ितला
वत: या पायावर उभी राह दे’ असं बजावलं असलं पािहजे.
`तुम या सग यां या पाठबळामुळे मी आज इथं आहे . टायिपंग संप यावर मला ितथं लहान
नोकरी िमळाली. चारशे पये पगार होता. पण काम भरपरू असायचं. याच वेळी विडलांची
नोकरी संपली. आ ही गावा या दुस या टोकाला राहायला गेलो. यामुळे तुम याशी भेटी
हो याचं माणही कमी झालं.’
`होय. पुढं तु यािवषयी काहीच समजलं नाही.’
गाडी काही वेळ मक
ू पणे धावत रािहली. र ता यांि कपणे मागे पडत होता. िखडक बाहे रचं
जग बघायची गौर मांची हौस रािहली न हती. यां या मनात िच ा या जीवनािवषयीचे िवचार
तरळत होते.
ग रबीमुळे गांजलेली िच ा, िवधवा िच ा, टायिप ट िच ा- आ ा समोर असले या िच ाचं
व पच वेगळं होतं!
`कंपनीम ये काम करत असताना गोिवंद भेटला. तोही आम याच जातीचा. काम करता
करता ओळख झाली. तो आम या घरीही यायचा. एक िदवस यानं मला ल नाचंही िवचारलं.
सग यांना आनंद झाला. खोटं कशाला सांग?
ू मलाही आनंद झाला.’
`तो कुठ या गावाचा?’
`िच दुगकड या एका खेड्यातला. या वेळेपयत माझाही पगार आठशे पये झाला होता.
मा या पाठीवर एक भाऊ आिण दोन बिहण ची जबाबदारी होती. घरची जबाबदारी होती- पण
ल नाची आशाही होती ना! याला सांिगतलं- ल नानंतर िन मा पगार भावंडांना आिण िन मा
तुला देईन.’
िबचारी! काय िहचं जीवन! गौर मा कळवळ या. भावंडांची जबाबदारी, यात वैध याचा
साज! ालाच जीवन हणायचं काय?
`मी गोिवंदालाच ल नाची तारीख ठरिव यािवषयी िवचारलं. याच वेळी मा या आधी या
ल नािवषयी आिण पाठोपाठ आले या वैध यािवषयी सांिगतलं. नवरा-बायको या ना यात
काहीही गुिपत राह नये ना!’
`होय. अगदी बरोबर आहे तुझं!’

`पण याचा प रणाम काय झाला ठाऊक आहे ? दुस या िदवसापासन
ू गोिवंदानं मा याशी
बोलणंच सोडून िदलं.’
`का?’
` यानं मा यावर आरोप केला- तू मला फसवलंस हणन
ू . नंतर यानं सुनावलं- मी कशाला
िवधवेशी ल न क ? मा यासाठी मुल ची लाईन लागली आहे ! खपू वाईट श दांत यानं माझा
पाणउतारा केला.’
`मग तू काय केलंस?’
`काय करणार? खपू मन ताप झाला. पण नोकरी सोडता येत न हती. दररोज गोिवंद
समोर िदसायचा. पण यानं बोलणं टाकलं होतं. जीव ावा असंही वाटलं. मी िवधवा
हट यावर गोिवंदाचं मा यावरचं ेम णाधात आटलं! याचं मा यावर ेमच न हतं,
हणायचं काय? यानंतर माझं जीवन असंच राहील काय? सारं आयु य िन ेम अव थेत
काढायचं काय?’
`अगदी च

यहू ात सापड यासारखी तुझी अव था झाली हणायची!’

`एक िदवस तर मी इतक वैतागले होते क , म न जावंसं वाटलं होतं. या वेळी सौ याचं
प आलं.’
`कोण ही सौ या?’
`मी िजथं काम करत होते, या कंपनी या मालकाची मुलगी सौ या. ती आिण ितचा नवरा
केशव अमे रकेत डॉ टर अस याचं मलाही ठाऊक होतं. लॉसएं िज सम ये ते राहतात.
सौ याला जुळी मुलं झाली होती. घरचं आिण हॉि पटलचं बघणं ितला कठीण जात होतं.
िशवाय ल नानंतर दहा वषानी झालेली जुळी मुलं सांभाळ याची जबाबदारी होती. दो ही
मुलीच आहे त. माया आिण ममता. एखादी इंि लश येणारी चुणचुणीत मुलगी मदतीसाठी पाठवा
हणन
ू ितनं विडलांना िलिहलं होतं.’
`असं! अशी तू इथं आलीस!’
`होय. नशीब कसं कुठं घेऊन येतं ते सांगता येत नाही. या वेळी मला तर जीवच नकोसा
झाला होता. बगळूर सोडून कुठं तरी पळून जावंसं वाटत होतं. मी लगोलग इथं यायला तयारी
दशवली. आम या कंपनी या मालकांनी लगोलग ि हसा-पासपोटचं काम केलं आिण मला
पाठवायची यव था केली. माझा ितथला संपण
ू मिह याचा पगार यांनी मा या विडलांना

ायची तयारी दाखवली.’
`एका

ीनं हे बरं च झालं ना!’

`होय. सग या
नीच चांगलं झालं. आधी खपू घाबरले होते मी! रे वेतही याआधी मी
बसले न हते. िवमान वास- अमे रका वगैरे का मा य केलं मी? असंही वाटलं. मा मी
देवाची शपथ घेऊन सांगते, सौ या आिण केशवनं मला कधीही घर या नोकरासारखं वागवलं
नाही. ना यात या माणसाबरोबर वागावं तसंच ते वागायचे. यांनी मला खपू जीव लावला.
या मुल चा मलाही लळा लागला. पोट या मुलांसारखं मी यांना सांभाळलं. काहीही राखन
ू न
ठे वता यां यावर माया केली. नाही तरी दुसरं काही कर यासारखं न हतंच हणा! सारं
जीवन अंधारानं भरलेलं असताना यां या पानं देवानं मला काश दाखवला होता ना!
कुठ या ज मीचं ऋण होतं कोण जाणे!’
आता ित या डो यांम ये दु:खाऐवजी कृत तेचे अ ू होते. यात कुठ याही भाषा-जाितपंथाचा पश न हता. परमपिव अशा माणसा-माणसात या संबंधाची आ ता यात होती.
बोलता-बोलता घरचा र ता चुकला होता. ते ल ात येताच िच ा हणाली, `बिघतलंत
अ मा? दररोज या र यानं मी ऑिफसला जाते. यामुळे मी िवस न या र याला आले.’
`तू नोकरी करतेस?’
`होय. सौ या या घरी असताना मी पुढं िशकू लागले. इथं सं याकाळ या वेळी अनेक छोटेमोठे कोसस असतात. केशव आिण सौ यानं मला आ हानं िशकायला लावलं. ायि हंगही
िशकवलं. मीच घरी लागणा या सामानाची खरे दी करत होते. वयंपाक करत होते. मुलांनाही
सांभाळत होते. सं याकाळी लासलाही जात होते.’
`आता कुठं काम करतेस?’
`बँकेत. सं याकाळ या लासम येच मला जोसेफ भेटला.’
`जोसेफ?’
`होय. अमे रकन त ण. मा याच वयाचा आहे . याची आई नस आहे . जोसेफही िदवसा काम
क न रा ी लासला येत होता. आधी मी या याकडे फारसं ल िदलं नाही. पण या या
आईमुळे आ हां दोघांचीही ओळख झाली. नस अस यामुळे सौ या-केशवशी या या आईची
ओळख झाली होती. लवकरच ओळखीचं पांतर नेह आिण ेमात झालं.’

िच ा या चेह यावर आपली ेमकथा सांगताना नववधच
ू े भाव फुलले होते.
`जोसेफलाही मी आधी या मा या पवू ायु यािवषयी आिण मा या वैध यािवषयी सांिगतलं.
मागचा बगळूरमधला अनुभव होताच ना! यावर तो काय हणाला ठाऊक आहे ?’ ित या
चेह यावर हसू होतं.
`काय?’
` हणाला- यानंतर पु हा होऊ नकोस हणजे झालं!’ नाही हटलं तरी गौर मांना हसू आलं.
ते आवरत यांनी िवचारलं, `यावर सौ या काय हणाली?’
`ती हणाली- जोसेफ फार चांगला मुलगा आहे . जाित-धम-देश याचा िवचार न करता,
खरोखरच तु हां दोघांम ये अंडर टँिडं ग असेल तर अव य ल न करा. आम या घर या
कामाम ये तू तुझं जीवन पण
ू पणे गाडून टाकू नकोस. तू गे यामुळे आ हांला अडचण होईल
यात शंका नाही. पण मुली मोठ्या होतील. तुझं भिव यही िततकंच मह वाचं आहे ना!’
`केवढं मोठं मन ितचं!’
`होय. या दोघांनी संमती देताच आ ही ल न केलं. माझी सासू आम याबरोबर राहात नाही.
वेगळी राहते. दर शिनवारी-रिववारी आ ही ित याकडे जातो िकंवा ती आम याकडे येते. मला
कुठ याही कारे ितचा ास नाही.’
`तुझा धम?’ ितचं नाव ऐक यापासन
ू मनात सलणारा

अखेर गौर मांनी िवचारलाच.

`जोसेफनं सांिगतलं- तू या धमात ज मलीस आिण आ ापयत या धमाचं आचरण करतेस
या धमावर तुझी
ा असेल तर तू याच धमाची राहा. मा या धमाचं मी पालन करतो.
मा या कुठ याही कार या धमाचरणाम ये यांची आडकाठी नसते. मीही या या धमाचरणात
आडवी येत नाही. मी देवळात जाते, मंगळसू घालते-’
`अगं, मानवधम सग या धमापे ा े आहे - तु ही दोघंही तो मानता ना!’ गौर मांना काय
बोलावं ते न कळ यामुळे या हणा या. पाठोपाठ यांनाही वाटलं, हे च खरं य ना!
िच ानं गाडी पु हा यो य मागावर आणली.
दोघी घरी आ या ते हा गोरा जोसेफ बायकोची वाट पाहत होता.
`उशीर झाला िच ा!’ याचा

गौर मांना समजला नाही.

िच ानं गौर मांिवषयी याला आधीच सांगन
ू ठे वलं असावं. यानं यांचा हात हातात घेऊन
शेकहँड केला. गौर मा संकोचन
ू गे या.
गौर मांनी भर या मनानं िच ा या घरी फळं आिण दुधाचा वीकार केला. यां यासमोरच
वाढले या, िवधवा होऊन पु हा संसार करत असले या िच ा या सुखी जीवनाकडे पाहताना
यांचं मन भ न आलं होतं.
िच ाचं घर छोटं होतं. ित या नव याचीही बँकेत नोकरी होती. आिथक प रि थती
सवसाधारण असली तरी घरभर आनंद आिण समाधान भ न अस याचं जाणवत होतं. दोघंही
एकमेकाची काळजी करत अस याचं ल ात येत होतं.
एका कोप यात मले-महादेवाचं िच होतं. याला चंदनाचा हार घातला होता. शेजारीच
मेरीची मत
ू होती. समोर मेणब ी ठे वली होती.
िच ा आिण जोसेफ जेवले. िदवसभर भरपरू ग पा झा या. सं याकाळी घरी जायची वेळ
झाली.
गौर मांनी िवचारलं, `िच ा, शंकर णा येऊन गेला काय?’
`सु वातीला मी इथंच ल न क न राहणार हट यावर रागावन
ू प िलहायचं सोडून िदलं
होतं. आता राग ओसरलाय यांचाही. मी दर मिह याला दोनशे डॉलस पाठवते. हणजे सुमारे
आठ हजार पये. दो ही बिहण ची ल नं झाली. धाकट्या भावाला िश णात रस वाटला नाही.
मलाही भारतात जाऊन यायला जमलं नाही. पैसे हवेत ना तेवढे ! तरीही मी इथं सुखात आहे ,
यामुळे अ पा-अ माही सुखात आहे त.’
गौर मा ऐकत हो या. डॉलरम ये पैसे िमळवन
ू ही यांना चणचण आहे हणायची!
`पैसे साठवन
ू पुढ या वष अ पा-अ मांना इथं बोलवणार आहे . यातही अ मा येईल क नाही
कोण जाणे!’
िच ा इथं आली, ितचं आिण ित या घर यांचं आयु य चांगलं झालं. हीच िच ा भारतात
रािहली असती तर काय झालं असतं? केवळ िवधवा आहे हट यावर गोिवंदानं ितला सोडून
िदलं ना! अगदी ल नाचा नवरा जगला असता तरी िहचं यानं छळून-छळून भु कट पाडलं
असतं. हा परदेशीचा िफरं गी, गोरा नवरा, पर या देशातला हा अमे रकन नवराच ितचा
खराखुरा जीवन-सांगाती झाला! खरा मानव झाला.
िनघायची वेळ झाली. िच ा ग पच होती. रीती माणे ितनं गौर मांपुढे हळदी-कुंकवाचं तबक

धरायला हवं होतं. पण गौर मांसार या ढीि य कमठ ीला एकदा िवधवा होऊन पु हा
सवा ण झाले या िच ानं हळदी-कुंकू देणं खपेल काय हा एक
च होता.
गौर मा आपण होऊन हणा या, `िनघते. कंु कवाचं घे-’
ितनं कुंकवाचं तबक यां यापुढे धरताच यांनी वत: हळद-कुंकू लावन
ू घेतलं आिण नंतर
ितलाही लावलं. नंतर ित या म तकावर अ ता टाकत मनापासन
ू आशीवाद िदला, `दीघ
सुमंगली भव!’
अ तां या ओ यानं वाकलेली िच ा यां या पायावर वाकली. ितला हंदका फुटला.
डो यांमधले अ ू यां या पायांवर सांडले.
ते आनंदा ू होते.
िच ाचं पाहन जोसेफनंही गौर मां या पायांना पश क न नम कार केला.
गौर मांनीही त ड भ न- अथात क नडम ये- आशीवाद िदला, `असेच अमे रकेत शंभर वष
सुखानं राजा-राणीसारखे राहा!’
िनघताना गौर मां या हातात िच ानं एक छोटी पेटी ठे वली.
`हे काय गं?’
`अ मा, ही दािग यांची पेटी आहे . ती दािग यांनी भ न दे याइतकं ऐ य मा याकडे नाही.
तुमची मुलं ती भ न देतील. तु ही या वेळी मदत केली हणन
ू मी टायिपंग िशकले. याचाच
पुढं कॉ युटर िशकताना उपयोग झाला. यामुळेच मला इथं बँकेत नोकरी िमळाली. तु हीच
मला अ नाची वाट दाखवली.’
गौर मांना शाम णांची आठवण येत होती. शाळामा तर हणन
ू नोकरी करताना यांना पैसे
साठवायला कदािचत जमलं नसेल, पण ेम आिण मायेनं यांनी अनेकांना मागदशन केलं
ना! नाहीतरी िच ा मेलकोटम येच िखतपत पडली असती.
चं ू आप या कामात यश वी होता. पण तो आधीचा चं ू रािहला न हता. एखादा िकडा
आतन
ू लाकडाला पोखरत राहावा तसं काहीतरी, य करता न ये यासारखं याला
आत या आत टोकरत होतं.
या या काही ौढ िम ांची मुलं आता वयात आली होती. अशा मुलांचे आई-वडील घाबरे
झाले होते. काही वेळा तर चं ूलाही गावी िनघन
ू जावं असं वाटत होतं. पण जमुना यासाठी

मुळीच तयार न हती.
ित या मनात भारतािवषयी ितर कार होता.
इथलं वातं य आिण इथं िमळणा या सुखसोयी यावर ती भाळून गेली होती. यामुळे चं ू
ित याशी या िवषयावर िकतीही पोटितडक नं बोलला तरी ती `इतरांचं जे होईल, तेच आपलंही
होईल’ असं हणन
ू तो िवषयच झटकून टाकायची.
चं ू या िम ाची- वकटूची मुलगी तेरा वषाची झाली होती. वकट ित या बाबतीत अितशय
िचंतातुर झाला होता. ितला कुणाचे फोन येतात, ितचे िम -मैि णी कोण आहे त, ितला घरी
यायला उशीर का झाला वगैरे
याला सतत सतावत होते. वत:बरोबरच यानं आप या
प नीची- शांतीची मन:शांतीही न केली होती. चं ूपुढे हे सारं सांगन
ू शांती अ ू ढाळायची.
चं ूनं एकदा वकटशी या िवषयावर बोलायचा य न केला या वेळी वकटनं सुनावलं, `चं ू,
उ ा तुझी मुलगीही मोठी होऊन अमे रकन मुल सारखी डे िटंग क लागली तर तू काय
करशील? तुला भीती वाटत नाही? आपण सगळे म यमवग य कुटुंबातन
ू आलो आहोत.’
हे जमुनाला सांिगतलं तर जमुना हणायची, ` या वेळी बघू या. दोन र े ायचे ते हा!’
पण चं ूला हे पटत न हतं.
`असं कसं जमुना? लहानपणापासन
ू आपण मुलांना इतर अमे रकन मुलां माणेच उ म
कपडे ल े देऊन वाढवतो, यां या बरोबरीनं शाळे त पाठवतो. आपण याचा अिभमानही
बाळगतो. पण मुलं वयात येऊन अमे रकन मुलांसारखी वागू लागली क , मग मा आपण
घाबरतो. यांना िवरोध करायला लागतो. मुलांना हा िवरोधाभास कसा ल ात येईल?’
`तु ही मुलीला डे टसाठी जा हणन
ू सांगाल?’
`नाही. मी प रि थतीचं िव े षण क न सांगेन. काही वेळा अमे रकन
ीनं आिण काही
वेळा भारतीय ि कोनातन
ू मुलांकडे बघणं चुक चं आहे . याच मानिसक ओढाताणीमुळे वकट
असा वागतोय.’
जमुना कामावर हजर हायचा िदवस आला. ितनं सासल
ू ा दुधाची बाटलीची व छता आिण
दुधा या-रसा या वेळांिवषयी सांिगतलं.
`अगं, ता

ा बाळाला आईचं दूध पािहजे!’ न राहवन
ू गौर मांनी सांिगतलं.

जमुना हणाली, `माझंच दूध काढून मी

जम ये ठे वन
ू जाते. तु ही तेच थोडं गरम क न

ितला पाजा.’
गौर मांना ही प त ठाऊक न हती.
`तू दुपारी येऊन पाजन
ू जात जा ना! िविनता रोज र ानं घरी येऊन जायची.’
जमुना लगेच तु छतेनं हणाली, `िविनतेची गो

वेगळी! ही अमे रका आहे !’

गौर मांना कळे ना, देश कुठलाही झाला तरी आईचं दूध ते आईचंच ना! इथं अमे रकेचा
कुठं आला?
चं ू आिण जमुना कामावर िनघन
ू गेले.
सारं वातावरण िन:श द होऊन गेलं. वभावत: थोडं बोलणा या गौर मांना भीती
वाट यासारखी ती नीरवता होती.
लहानगी मानसी सतत झोपलेली असायची. घरात आणखी काही कामही न हतं.
र याव नही कसले आवाज येत न हते. भाजीवाले िकंवा फेरीवा यांचे आवाजही न हते.
काळच थांबलाय क काय असं वाट यासारखी िन:श दता.
बगळूरमध या घरीही काही वेळा यांना घरात एकटं राहावं लागे. या एकांतात आिण
इथ या एकांतात जमीन-अ मानाचा फरक होता. यांना इथ या िन:श द वातावरणाची भीती
वाटू लागली. बगळूरमध या एकांताची मा यांनाही अधन
ू -मधन
ू ओढ लागत असे. इथ या
शांततेत मा सतत कुणीतरी बोलन
ू खंड पाडावा असं वाटत राहतं.
सु वातीला ितथ या सुपर टोअर माकटस्चं जे कौतुक वाटत होतं ते रािहलं न हतं. टी.
ही. ची अपवू ाई रािहली न हती. सारखं सारखं टी. ही.त तरी काय बघायचं, असं यांना वाटू
लागलं.
बगळूरला असताना िविनता कामाव न घरी आली क , या राममंिदराला िनघन
ू जात. ितथं
यां या वया या आणखीही काही बायका जमत हो या. सग याजणी आपाप या सुनां या
चहाड्या एकमेक ना सांगत, वत: सन
ू असताना कशा आ ाधारक होतो, आप या दुदवानं
असली सन
ू आप या निशबी आली वगैरे सांगन
ू मन हलकं करत हो या. देवळातलं हे `पुराण’
संपवन
ू घरी येईपयत िविनता गरम-गरम वयंपाक क न अंथ णं घालन
ू ठे वायची.
इथं मा तसं न हतं. जमुना आिण चं ू दोघंही सं याकाळी दमन
ू यायचे. िविनता? तीही
दमन
ू यायची काय? गौर मांना आठवेच ना!

फारसं न बोलता माय ोवे हम ये गरम केलेलं अ न वाढून घेऊन जेवलं क तो िदवस
संपायचाच. बाहे र कुठं जायचं असेल तर आतुरतेनं रिववारची वाट पाहायची.
शिनवारी-रिववारी अधन
ू मधन
ू चं ू यांना कुणीतरी भारतीयां या घरी घेऊन जात होता.
बहतेक वेळा घरातच आठवडाभराची कामं अस यामुळे जमुना यायची नाही. क नड
माणसां या घरी गेलं तर गौर मांना काहीतरी बोलायची, तेही क नडम ये, संधी िमळायची.
गौर मांना आणखी कुठ या भाषेत बोलता येत न हतं.
काही रिववारी चं ूलाही घरासमोरचं गवत काप याचं काम असे. गाडी दु तीची कामंही
असत. अशा कारे तोही सतत काही ना काही कामांत गंुतलेला असे. यातही तो
गौर मांसाठी वेळ काढत असे. काही वेळेला तेही गौर मांना नकोसं वाटे.
इथं घरी कुणीतरी आलं तर िकती छान होईल! पण एवढ्या लांब या खेड्यात कोण येणार?
बगळूरला मा सतत कुणी ना कुणी येत-जात. शाम णांचे िव ाथ , नातेवाईक, िगरीश तर
सतत कुठ या ना कुठ या कायात गुंतलेला अस यामुळेही ती माणसंही वरचेवर येत.
गौर मांचा वभाव तसा बडबडा हणता येणार नाही. पण यांना माणसांची खपू सवय होती.
वेळी-अवेळी िकतीही माणसं आली तरी न कंटाळता या वयंपाक क न यांना जेवायला
वाढाय या. एख ाा पदाथाचं कुणी िवशेष कौतुक केलं तर वत: या वाटणीचंही यांना वाढत.
यां या या अितउदारपणामुळे मिह या या िकराणा-सामानाचा खच दुपटीनं वाढला तरी
िविनते या कोमेजले या चेह याकडे या दुल करीत.
इथं चं ू या घरी येणा यानं फोन क न येणं आव यक होतं. अगदी जवळचं माणस
ू यायचं
हणजे चाळीस मैलांवरन येणार!
अशा वेळी एकदा चं ूनं िवचारलं,
`अ मा, राधाकृ ण नावाचे माझे एक िम आप या बायको-मुलीसह आप याकडे राहायला
येणार आहे त. तुला काही ास नाही ना होणार?’
जमुना लगेच हणाली, `मला रजा नाही. दुसरं हणजे दो ही वेळेचा वयंपाक करायचा
हणजे क ाचं काम! एख ा हॉटेलात का उतरत नाहीत ते? भरपरू ीमंत आहे त ना ते?’
`असू दे गं! मी करे न वयंपाक-पाणी. येऊ दे यांना!’ असं एक कडे हणत असताना
गौर मां या मनात आलं, एवढं राजवाड्यासारखं घर असन
ू पाह यांना हॉटेलम ये उतरवा
हणायला िहची जीभ कशी उचलते? पण हे प बोलन
ू दाखवायचं यांना धैय झालं नाही.

िविनतेनं हे च हटलं असतं तर गौर मांनी लागट बोलन
ू ितला रडवलं असतं.
पण इथं जमुनेला कसं सांगायचं? डॉलर-बह ना ती!
राधाकृ णांचं कुटुंब येणार हणताच गौर मा मनापासन
ू आनंद या हो या. यांना इथं येऊन
सहा मिहने होऊन गेले होते आिण हे पिहले पाहणे घरी येणार होते. इथं भाजी, फळं , िकराणा
सामान उ म कारचं िमळत होतं पण यात फारसं वैिव य न हतं.
गौर मांनी सुनेची कुठलीही मदत न घेता खसखशीची खीर, ताकाची कढी, िच ा न,
भजी- एक ना दोन! िकतीतरी पदाथ हौसेनं तयार केले. तरीही जमुना अ व थ होती.
गौर मा नस या तर ितनं चं ूला पटवन
ू यांची बाहे रच राह याची यव था केली असती. अशा
प रि थतीत चं ूनंही पाह यांना घरी बोलव याचं धैय दाखवलं नसतं. बायकोनं केलं नाही
तरी आई करे ल, या खा ीनं चं ूनं यांना घरीच राहायला बोलावलं होतं.
पण जमुनेला हा वत:चा अपमान वाटला होता. आप या घरी आपलं मत डावललं जातं,
याचा ितला राग आला होता.
राधाकृ ण कंपनीम ये ब याच वर या हद् ावर होते. यांचं नाव खपू च िस होतं.
याचबरोबर भरपरू पैसाही यांनी कमावला होता. सुमारे प नाशीचं यांचं वय होतं. यां या
प नी सािव ी सुरेख, रे शमी साडी नेसन
ू , मोजके दािगने लेऊन य ल मीसार या
िदसाय या. यां याबरोबर दहा वषाची यांची मुलगीही आली होती.
िवमानातन
ू आ यावर गाडीनं ते घरी येऊन पोहोचले. घरात आ या आ या सािव ीनं
गौर मांना वाकून नम कार केला.
णभर गौर मा सुखाव या. अमे रकेत येऊनही िहनं आपली प त सोडली नाही, या
िवचारानं यांना बरं वाटलं.
एक गो मा यांना खटकली. एवढी ीमंती असली तरी यां या चेह यावर िवषादाची
छाया होती. दोघां याही चेह यावर!
औपचा रकपणे चार वा यं बोलन
ू जमुना बेसमटम ये कपडे धुवायला िनघन
ू गेली.
कॉफ याय यावर दोघंही पु ष हॉलम ये ग पा मा लागले. गौर मांनी भाजी िचर यासाठी
िवळी काढली. सािव ीही वयंपाकघरात येऊन हणा या, `मी िच न देते. पण मला िवळीनं
िचरायची सवय मोडली आहे . चाकूनं िचरते.’ आिण सराईतपणे चाकूनं भाजी िच लाग या.

सािव ीचं गौर मांशी चांगलंच जमलं. छोट्या मानसीबरोबर सिवता खेळू लागली. एवढी
ीमंत बाई असन
ू ही सािव ीनं येक कामात गौर मांना मदत केली.
वयंपाक होताच गौर मांनी भर या मनानं सग यांना जेवायला वाढलं. सगळे च
वयंपाकाचं कौतुक करत भरपेट जेवले.
दररोज मानसीला ामम ये ठे वन
ू िफरायला घेऊन जायची गौर मांना सवय होती. या
िदवशी सािव ी यांना हणाली, `मीही येऊ?’
`चला ना!’ याही हणा या.
चालता-चालता गौर मांनी सहजच िवचारलं, `तु हांला िकती मुलं?’
यावर सािव ी रडू लागली. गौर मा संकोचन
ू गे या. यांनी िवचारलं, `काय झालं? दुखावलं
का मी?’ गौर मांना वाटलं, कदािचत मुलं गमावलेली आई असावी हीसािव ीच पुढं हणाली, `नाही. मी वत:च सांगणार होते तु हाला. मन हलकं करायला
हणन
ू . मनातलं हे ओझं कुणापुढे सांगणार मी तरी?’
`एवढं काय झालंय?’
`काही नाही. अठरा वष झाली इथं येऊन. यामुळे हाच आमचा देश झालाय आता. भारतातन
ू
इथं आलो ते हा आ हांला एक मुलगी होती. शामा ितचं नाव. इथं आ यानंतर ही सिवता
झाली. शामा मोठी होऊ लागली. आ हांला सतत भीती वाटायची- ही इथ या मुल सारखी तर
होणार नाही ना? ित यावर आपले सं कार हावेत हणन
ू सगळे सण, इतर अनेक पज
ू ा
आिण धािमक िवधी कर याची आ ही प त ठे वली. सतत ितला सांगत होतो- हा आपला देश
नाही- आपण भारतातले- इथं पैसे िमळवायला हणन
ू च आलो आहोत. वरचेवर भारतातच
न हे , गावाकडे नेऊन ितला ितकडचीही सवय ठे वली.’
`तुमचं गाव कुठलं?’
`ितपटूरम ये आम या विडलांची खोब याची वखार आहे . मी फ इंटरपयत िशकले. ल नही
लवकर झालं होतं. शामालाही िवसा या वष च आ ही नवरा शोधला.’
`िशकणा या मुलीला नवरा?’
`आप याकडे िवसा या वष च नवरा शोधतात ना?’

`होय!’ गौर मा ग प बस या.
`ती कॉलेजम ये शेवट या वगात िशकत होती. आपण यो य नवरा शोधला नाही, तर तीच
एखादा शोधेल, अशी भीती वाटली. आ ही पटव यावर अखेर ती हणाली, ठीक आहे . मी
तु ही हणाल या मुलाशी ल न करायला तयार आहे . पण भारतात मा राहणार नाही.’
`खरं य ितचं. ितची अपे ा वाभािवकच आहे . इतक वष इथं रािह यावर ितथं कसं जमेल
ितला?’
`मग आ ही पेपरम ये एक जािहरात िदली. याला िकतीतरी त णांनी अज टाकले! चांगली
िशकलेली मुलं होती. चांग या घरची मुलं! अखेर ितनंच चार-सहा मुलांची िनवड केली.
यातही सुर नावाचा एक इंिजिनयर मुलगा ितला आवडला. मुलगा हशार होता, पण गरीब.
कुठलंही यसन न हतं.’
` या या घरची ग रबी- ीमंती घेऊन तु हांला काय करायचं! नाहीतरी तुमची मुलगी कुठं
यां या घरी नांदायला जाणार होती?’
`होय. यािवषयीही आधीच बोलणं झालं. नंतर बगळूर या कुचलांबा देवळाम ये पाच ल
खच क न तीन िदवसांचं उ म ल न क न िदलं.’
`पाच लाख.’
`होय. येकाला भेटव त,ू कुणाला काही कमी पडणार नाही असं ल न केलं. सुर
ित याबरोबर इथं आला. एम.ए सी. साठीही याला सीट िमळाली होती. पण कॉलरिशप
िमळाली न हती. आ हीच याची फ भरली. या दोघांना वतं घर िवकत घेऊन िदलं. सगळं
ठीक झा यावर आ ही सुटकेचा िन: ास टाकला. पण िनयतीला हे पटलं नाही क , काय
कोण जाणे!’
आप या मुली या दुदवाची कथा सांगता-सांगता या भावनाशील झा या हो या. यांना रडू
फुटलं.
पुढं िफरायला जाणं गौर मांना अवघड झालं. या सा या सम या यां या समजन
ू घे या याही
पलीकड या वाटत हो या. या हणा या, `असू दे सािव ी! माणसा या हातात काय आहे ?
तुम या जावयाचं आयु यच तेवढं असेल! तु ही मन ताप क न घेऊ नका!’
एकाएक सािव ी रडायची थांबली आिण संतापानं हणाली, ` याला कसली धाड भरलीय?
पापी मेला! अस या नत
माणसांना देव आयु यही भरपरू देतो!’

गौर मा गडबड या.
सािव ी पुढं सांगू लागली, `सुर ाला दुस या टमला कॉलरिशप िमळाली. यानंतर तो
पण
ू पणे बदलन
ू गेला. दररोज नवरा-बायकोम ये भांडणं सु झाली. एकदा यानं भांडणा या
भरात सांगन
ू टाकलं- मी काही तुझा चेहरा बघन
ू तु याशी ल न केलेलं नाही. तु याकडे
ीनकाड होतं हणन
ू ल न केलं मी! यावर शामाही हणाली- मी नसते तर तू इंिडयातच
सडत पडला असता. मा याशी ल न क न तु या सग या घरा याचा उ ार झालाय! श दानं
श द वाढत गेला. अखेर शामा रडत घरी आली. डाय होस घेऊनच आली ती!’
`आता कुठं आहे ती?’
`या घटनेला आता एक वष झालंय. सुर नं िश ण पुरं केलंय आिण तो पु हा ल न करायला
भारतात गेलाय हणे. ितथं काय! मुलगा अमे रकेत हमाल आहे हटलं तरी मुलगी देतात!
सहज एखादी चांगली मुलगी िमळूनही जाईल िकंवा ए हाना िमळालीही असेल.’
`शामा कुठं आहे ?’
`डाय होस झा यावर ितनं सगळा राग आम यावरच काढला. ती हणते- तु ही तुमची
सं कृती- तुमची िववाहप ती यासाठी माझा बळी िदलात. पाच िमिनटं पर परांना भेटून,
एकमेकांना जाणन
ू न घेता केलेलं ल न ते! भारतात डॉलर हटला क लाचार होणारे
िभ ुक! ीनकाड असले या गाढवीशी ल न करायला ते तयार असतात! तु ही दोघांनी माझं
जीवन मातीमोल केलंय! यानंतर मला वाटतं तसं मी राहणार! आता तु ही मा या आयु यात
ढवळाढवळ क नका- आिण ती िनघन
ू गेली.’
`आता ती कुठं आहे ?’
`कॅिलफोिनयाम ये एका ाझील मुलाबरोबर ती राहते. सकाळी कॉलेजला जाते आिण
सं याकाळी रे टॉरं टम ये वे ेस हणन
ू काम करते.’
`असं िकती िदवस चालेल?’
`देवालाच ठाऊक! आमचं वेदपारं गतांचं घराणं! आमचे आजोबा महापंिडत होते. मठाचे
वामीही धमिज ासेसाठी यां याकडे येत. माझे सासरे अवधानी. अशा घरा याचं र
असलेली शामा अशी वागते- अशी राहते! सगळं आठवलं क पोटात आग पडते! हे सगळं
सहन क न आ ही िजवंत तरी कसे रािहलो कोण जाणे!’
दु:खाचा बांध फुटून अस

वेदना अ ंवू ाटे वाह लाग या. असहा य अस याची भावना यांना

घे न टाकत होती. बेसुमार डॉलस असन
ू ही या हताश झा या हो या.
गौर मा घाब न गे या. चौथीपयत िशकले या गौर मांना प रि थती या जिटलतेचं सवकष
दशन होणं िकंवा याचं िव े षण करणं श य न हतं. पण दु:खानं हताश झाले या समोर या
य या दु:खावर समाधानाची फुंकर घालन
ू शांत कर याची बु ी आिण मन यां याकडे
होतं.
`आता सिवतेची काळजी असेल ना तु हाला?’
`तर! थोर या बिहणीचे गुण िह याही अंगात येऊन हीही तशीच वागली तर काय करायचं,
हा खरा
आहे ! रा ंिदवस हा िवचार मला छळत असतो. हणन
ू च मी यां या मागे लागले
आहे - आपण भारतात िनघन
ू जाऊ या. हवा तेवढा पैसा िमळवलाय. बगळूरम ये आमचं वत:चं
घर आहे . िनदान िहला तरी ितथं वाढवू या. आपली मुलं इथं वाढली तर चेहरा-मोहरा आपला
असला तरी मन इथलं होऊन जातं. िवचार इथ यासारखेच बनतात. हणन
ू मी मागं
लागलेय-’
`होय. तेच यो य िदसतंय.’
`या सा या घटनेमुळे आमची मनं झाली होती. तु हांला भेटून मन मोकळं के यावर बरं
वाटेल हणन
ू आ ही तुम याकडे आलो. तु हाला ास झाला?’
`छे ! नाही. तसं तु ही समजू नका. एकमेकांना एकमेकांनी मदत केली पािहजे ना!’ गौर मा
हणा या. पण यांचंही मन अ य भीतीनं ासलं होतं. आणखी वीस वषानंतर, मानसी
वयात आ यानंतर तीही असाच चं ूला ास देईल काय?
यावर काळच उ र देईल हणा!
चं ू आिण राधाकृ ण बाहे र हॉलम ये बसन
ू याच िवषयावर गंभीरपणेच िवचार करत होते.
राधाकृ ण लो रडाला आ यापासन
ू याचा यां याशी प रचय होता. यां या घरची सारी
प रि थती याला ठाऊक होती.
तो एकदा काही कामासाठी कॅिलफोिनयाला गेला होता. सॅन ाि स कोमध या एका
रे टॉरं टम ये िम ांबरोबर गेला ते हा शामानं सग यांना ि ं स स ह केलं होतं.
यानं ितला ओळखलं. अवाक् झाला. सगळे िम िनघन
ू गे यावर तो पु हा ितथं आला
होता.

`शामा, तु याशी थोडं बोलायचंय.’
`काम संप यानंतर िप झा-हटला येईन.’ शामा एवढं बोलन
ू मंद ि मत करत िनघन
ू गेली.
िनिवकार आिण आ मिव ासानं भरले या शामाचं ते प पाहन चं ू अवाक् झाला होता.
अ या तासानंतर शामा कामाचा युिनफॉम बदलन
ू सांिगतले या िठकाणी आली. िदवसभर
भरपरू काम झा यामुळे ती दमलेली िदसत होती. ित या कपाळावर घामाचे थब उमटले होते.
चं ूनं लहानशा रं गीत

ॉक घातले या शामाला पािहलं होतं.

वध-ू वेषात नटले या शामाला यानं अमे रकेत या रसे शन या वेळी पािहलं होतं.
आता डाय होस घेतले या, िदवसभर राबन
ू दमले या शामालाही तो पाहत होता.
`हे काय शामा! तू अशी वागलीस तर तु या प पांना काय वाटेल?’
कोकचा घोट घेत शामानं िवचारलं, `अंकल, काहीही मािहती नसताना तु ही मा या
वैयि क आयु यात डोकावत आहात. हे यो य आहे काय?’
ित या थेट

ानं चं ू गडबडला.

तीच पुढं हणाली, `अंकल, तु हां सग यांची िवचार करायची प त सारखीच आहे . हे मला
ठाऊक आहे . तु ही मा या
ीनं िवचार क न पािहलाय काय?’
`केलाय तर!’
`नाही केला!’ ती ठामपणे हणाली, `म मी-प पाही हे च करतात. यांनी इथं शंभर ज म
काढले तरी यांना इथलं जीवन समजणार नाही. तुमची मुळं तुम या भारतात, तुम या
कनाटकात, ितपटूरम ये खोलवर जली आहे त. तुमची िन ा नेहमीची या मुळांशी राहणार!
इथं येऊन तु ही भरपरू पैसा िमळवताय- पण तु ही कधीही इथले होऊ शकणार नाही.
कागदोप ी तु ही इथले नाग रक असालही- पण तुमचं दय कधीच इथं नाही.’
शामा या बोल यात उ ेग होता. आजवर अ यंत शांत आिण संयमानं वागणारी शामा आता
वालामुखी झाली होती.
`तु हाला तुमचा देश भारतच वाटत असेल, पण माझा देश हा आहे . मी इथं ज मले आिण इथं
वाढले. तु ही मा तुमची मू यं वाप न माझं मू यमापन करता! रे टॉरं टम ये नोकरी केली
हणजे काय वाईट केलं मी? तु हां भारतीयां या
ीनं हे हलकं काम असेलही. मा या एका

मैि णीचे वडील यय
ू ॉकम ये मोठे सजन आहे त. तीही इथं मा यासारखी नोकरी करते; पण
ित या घरी कुणी ितला काही बोलत नाहीत. ितचं आयु य ितचं आहे हणतात.’
शामा या बोल यावर काहीही न बोलता चं ू घरी परतला होता.
राधाकृ ण सांगत होते,
`चं ू, मी िश ण संप यावर इथं आलो नाही. संशोधक होऊन भारतात सरकारी नोकरी
करत होतो. पगाराचा फारसा िवचार कधीच केला नाही. आधी िद लीत नोकरी होती. ते हा
घरी फ जेवणापुरता येत होतो. त ण वय, र ही गरम होतं. मा या जीवनात तेवढं काम
मी कधीच केलं नाही.’
`का? इथंही काम करता ना!’
`ितथ या कामा या तुलनेत हे कमीच. ितथं असताना संशोधनपर िनबंध िलिहला. ितथ या
मा या बॉसचा मा यावर राग होता. यामागे भाषा कारणीभत
ू होती क जात हे मला समजलं
नाही. यानं मला माझा िनबंध वाचन
ू दाखव याची कॉ फर सम ये संधी िदली नाही. िशवाय
पैशाची चणचण होतीच. मन खपू िनराश झालं. बॉस दररोज काही ना काही चक
ू शोधन
ू
काढायचा, िमळाली नाहीतरी उगाच वाकड्यात िशरायचा. मला मदतीला माणसं ायचा नाही.
तरीही काम करत रािहलो.’
`इथं कसे आला तु ही?’
`शेवटी माझी गुजराथेत या एका कोप यात बदली कर यात आली. मा या अ यासा या
िवषयाशी संबंध नसले या एका पो टवर. हताश झालो. काम करायला मी तयार होतो- पण
राजकारणामुळे मला कुणीही मदत करायला तयार न हतं. अखेर मुंबईला येऊन एक िनबंध
िलिहला. तो इथ या सं थे या ये अिधका यांनी वाचला. यांनी मला इथं बोलावन
ू घेतलं.’
`इथं आ यावर तु हाला काही ास झाला नसेल.’
`इथं जुळवन
ू घेताना जेवढा ास झाला असेल तेवढाच. मा या कामासाठी मी मागेन तेवढा
फंड, अिस टंट, सोयी मला िमळू लाग या. मला काहीही कमी पडलं नाही. बॉसचंही
कुठ याही कारचं दडपण नाही. संपण
ू वातं याचा अनुभव कामा या बाबतीत मी आजही
घेतो. आता तर मीच सं थेचा सव च अिधकारी आहे . मीही केवळ गुणव ेला मह व दे याची
यांची था सांभाळतो.’
`मग कसलं दु:ख?’

`कामात काहीच दु:ख नाही. घरी गेलं क मा वाईट वाटतं. सािव ी सतत शामाची आठवण
काढत असते. इथन
ू िनघन
ू जाऊ या हणन
ू मागं लागते. मी भारतात जाऊन काय क ?
पैसा भरपरू आहे ; पण संशोधनापुढे मला पैशाचं मह व कधीच वाटलं नाही. भारतात जाऊन
काय क मी? मा या संशोधनाचं व प असं आहे क , तो खच केवळ ीमंत देशांनाच
परवडे ल.’
`मला पटतंय तुमचं. ही तुमचीच न हे , अनेक वै ािनक, शा
आहे .’

आिण िवचारवंतांची कथा

`फार िविच आहे हा देश!’ चं ू! हे एक रं गीबेरंगी को याचं जाळं आहे . इथं नोक या आहे त,
यं -तं आहे . सुख-संप ी आहे , डॉलस आहे त. आपली माणसं यात या कशाला तरी बळी
पडून इथं येतात- पण माघारी जायला जमत नाही. इथन
ू जावं असा आपला देशही नाही.
ितथन
ू बाहे र पड यासाठी शेकडो िखड या आहे त. पण आत बोलवणारा एकही दरवाजा नाही.’
ै न वद ट के मुलं इथंच राहतात. पण
`होय. यामुळे िव ाथ -ि हसावर इथं आले यांपक
अलीकडे कॉ यटू र सॉ टवेअर े ातली मुलं मा माघारी जाताहे त. इथं येणारी मुलं
असामा य बुि म ेची असतात.’
`चं ू, आप या देशात आप याला कुठ याही कारचा मान-स मान िमळत नाही. बगळूरम ये
मी सािव ी या आ हासाठी एक घर बांधलं. मी अमे रकेत राहतो हट यावर गहृ वेशाचे
भटजी, आचारी, काँ ॅ टर- सग यांनी दु पट दर सांिगतले. ते तर बाहे रचे आहे त. मा या
स या भावंडांना वाटतं- तू डॉलरम ये िमळवतोस- आ हांला पैसे का देऊ नयेस? मन खपू
दुखावतं!’ यां या वरात वेदना होती.
चं ू हणाला, `होय. यांना वाटतं, इथं डॉलरची झाडं आहे त आिण यांना डॉलस लटकलेले
असतात! घर-दार सोडून, इथ या थंडी-वा याला त ड देत आ ही डॉलस िमळवतो ते हा
केवढी िकंमत देत असतो, हे यांना समजत नाही. शामा या संदभात ावी लागणारी मू याची
िकंमत, मुलां या मू यांची िकंमत! छे ! फारच महाग पडतो हा डॉलर! पण हे भारतात
कुणालाही समजत नाही. यां या
ीनं डॉलर हणजे चाळीस पये- एवढं च!’
राधाकृ णांनी

ाचा पुरेपरू अनुभव घेतला होता. चं ूला िकटीची आठवण आली.

िकटीनं चं ूला प िलिहलं होतं,
`तू आप यापैक आहे स आिण अमे रकेत राहतोस हा आ हाला अ यंत अिभमानाचा िवषय
आहे . इथं येशील ते हा आम यासाठी एक टू इन वन घेऊन येशील काय? अ माला िसंथिटक
डायमंड हवा आहे . लीलानं पोव याचा सर आणायला सांिगतला आहे . ितथं िशकॅगोम ये

प ानाभन् नावाचे एजंट आहे त. तू सारं सामान घेऊन येशील अशी मी लीलाला वाही िदली
आहे ! बघ हं! माझा अपमान होऊ देऊ नकोस!
तू इथं येशील ते हा सगळे पैसे पयां या व पात देईन.’
चं ूला फ

टू इन वन यायला जमलं ते हा यानं नाराजी य

केली होती.

तो हणाला होता, `चं ू, तू मी सांिगतलेलं सोडलं असतंस तर एक वेळ चाललं असतं. पण
लीलानं सांिगतलेलं आणायला हवं होतं! आता ितला काय वाटेल? अरे , तू डॉलरम ये
कमावतोस आिण टू इन वन देखील चं ूवर उपकार के या माणे घेऊन गेला होता. जाता
जाता हणाला होता, `आम या शेजा यांकडे खपू च हँडी पीस आहे . तहू ी तसलाच आणशील
असं मला वाटलं होतं. तू हा पीस आणणार हे ठाऊक असतं तर मी नकोच हटलं असतं!’
यानंतर यानं

पये दे याचाही िवषय काढलाच न हता!

चं ूला या संगाचं वाईट वाटलं होतं. िकटीला लीला काय हणेल, याची काळजी वाटलीपण चं ूला आप या बोल यामुळे काय वाटेल, याचा यानं िवचारही केला नाही!
तो गे या खेपेला बगळूरला गेला होता ते हा सुरभी आिण सुरेशही आले होते. सुरेशनं दोनतीनदा हटलं होतं, `तुमचं घड्याळ मा फारच छान आहे हं! अगदी वैिश ् यपण
ू आहे !’
चं ूनं या बोल याकडे मु ामच दुल च केलं होतं. पण गौर मांनी चं ूला एक कडे बोलावन
ू
सांिगतलं, `चं ू, तू भरपरू डॉलस िमळवतोस! ते आप या घरचे जावई आहे त- एवढं
मागताहे त- दे यांना. तुला हवं तर दुसरं घे.’
आई या श दाखातर चं ूनं मनािव
घड्याळ याला िदलं. आईनं आणखी ग धळ क
हणन
ू हातातलं पाचशे डॉलसचं घड्याळ काढून `ही मा याकडून तु हांला भेट!’ हणत
सुरेश या हातावर ठे वलं.
सुरेशनंही सहज हटलं. `कशाला िदलंत? नको-’ हणत वॉच मनगटावर बांधन
ू घेतलं.
अमे रकेत परत यावर रकामं मनगट बघन
ू जमुनानं चौकशी केली. सारं समजताच ती
संतापानं हणाली, `तुमची घरची माणसं अगदी िभकारी आहे त! घरी आले या माणसाला
लुटतात नुसते! इथं येऊन पािहलं तर कळे ल िकती क आहे त ते!’ यानंतर चार िदवस
ितनं या याशी बोलणं सोडून िदलं होतं.
गौर मांना येऊन सहा मिहने होऊन गेले होते तरी या परगावी हणन
ू गे या न ह या.

नये

यामुळे चं ूनं दोन िदवस जा तीची रजा काढली आिण सग यांना िशकॅगोला घेऊन जायचं
ठरवलं. ितथं या या ओळखी या अनेक क नड िम ांची घरं होती. जमुना आिण मानसीही
वासासाठी तयार झा या.
वास हट यावर गौर मा उ साहानं वेगवेगळे पदाथ क लाग या. र याचे लाडू, करं या,
चकली, कडबोळी, वेगवेग या चट या आिण मसा याचे पदाथ.
आई या उ साहावर चं ूनं अिजबात पाणी ओतलं नाही. िशकॅगोम ये जमुने याही अनेक
मैि णी अस यामुळे ितनंही गौर मां या पाककलेला ो साहनच िदलं!
गौर मा आ यापासन
ू जमुनेनं वयंपाकघरात यायचं सोडूनच िदलं होतं. शेवटी चं ूच
हणाला, `अ मा उ साहानं कामं करतेय खरी! पण दमली वाटतं.’
`काही नाही रे ! नाही तरी मला इथं काय काम असतं?’ या हणा या ख या, पण
जमुनेनंही अशी भावना य करावी अशी यां या मनातली आशा काही पण
ू झाली नाही.
एकदाच ती हणाली होती, `उ ापासन
ू तु ही रे ट या. मी कांचीपुरम् इडली करते.’ पण
तेवढं च! ितनं कधीच इडली केली न हती.
गावाला जायची तयारी झाली. आकाश िनर होतं. कडा याची थंडी जाऊन वसंत ऋतू
आला होता. सगळी झाडं नुकतीच पालवत होती. वातावरण उ साही होतं. गौर मां या
चेह यावर स नता उमटली.
यां या चेह यावरचं हसू बघन
ू चं ूनं िवचारलं, `का गं? का हसलीस?’
`माझं सुदवै बघन
ू मला हसू आलं बघ! देव िकती दयाळू आहे ! तू अमे रकेला आलास, मला
बोलावन
ू घेतलंस! िकती नशीबवान मी! तु या गाडीतन
ू िफरतेय आरामात!’
`यात काहीही िवशेष नाही, अ मा! इथं सगळे च गाडी घेतात. इथं गाडी पा याइतक च
अ याव यक गो आहे ! ते काही ीमंतीचं ल ण नाही.’
`असू दे! आम या

ीनं ही कौतुकाचीच गो

ना!’

गाडी िशकॅगोत पोहोचली. ितथं का या-साव या-गो या माणसांची गद पाहताच गौर मांना
वाटलं, हीही अमे रकाच काय?
राजीव आिण प ा चं ूचं िम -दांप य. प ा मळ
ू ची मैसरू ची. यांनी घरात वेश करताच ितनं
आ मीयतेनं हसत यांचं वागत केलं. यांची चौकशी केली.

यांचं चार बेड मचं घर होतं. पाह यांसाठी ितनं एक खोली रकामी क न ठे वली होती.
घर नेटकं होतं. ितनं कॉफ देत हटलं, `िनवांतपणे कॉफ या. वासामुळे तु ही दमन
ू गेला
असाल. आधी िव ांती या!’–
गौर मांना आपण बगळूरम येच अस यासारखं वाटू लागलं.
कॉफ घेत यावर चं ू-जमुना-राजू बाहे र गेले. गौर मा, सपना आिण प ा घरात रािह या.
प ाला वयंपाकात मदत करायची गौर मांना अपे ा होती.
`प ा, भाजी िच न देऊ का?’
`कालच िच न

जम ये ठे वलीय मी.’

`पुरणाचा वास येतोय. पो या कराय या आहे त काय?’
`नको. पुरण वाटून तयार आहे . करे न मी!’
करायला काहीही कामच न हतं. बगळूरात अबोल असले या गौर मा इथं आ यापासन
ू ग पा
मारायला आसुस या हो या.
`प ा, इथं आप याला लागणारं सामान िमळतं? ब सी रवा, सुकं खोबरं , पोहे , साबुदाणा-’
`िशकॅगोम ये भरपरू भारतीय राहतात. बगळूर या िकराणा माला या दुकानात जे िमळतं, ते
सगळं इथंही िमळतं. एम.टी. आर मसाले, बेडेकरांचं लोणचं, ला ाचं पीठ- सगळं िमळतं.
पापड-कुरड्या-शेवया एवढं च काय, इथं क नड िसनेमा या कॅसेट्सही भाड्यानं िमळतात. मी
गणेशन मदुवे, मयुरा वगैरे िसनेमा इथंच पािहले.’
`होय?’ गौर मांनी डोळे िव फा न िवचारलं.
`गे या दहा वषात तर इथं फारच भारतीय आले आहे त. आता पवू माणे इथं भारतातन
ू
फारसं काही आणावं लागत नाही. मी तर काहीच आणत नाही. उगाच लगेज कशाला
वाढवायचं? सटू केस खराब होते. मा या बिहणीही मला सांगतात- ितथन
ू काहीही आणू
नकोस- इथं सगळं िमळतं- हणन
ू ! मीही ितकडून काही फारसं घेऊन येत नाही.’
हा मु ा गौर मां या ल ातच आला न हता. फॉरे न हणजे उ म, आपलं हणजे वाईट असंच
डो यात अस यामुळे जमुनाला याही `अमुक पाठव- तमुक पाठव’ हणन
ू प ं िलहाय या.
जमुनाला हे ठाऊक असलं तरी ती ग प राहायची. का बरं ?

`आज कोण-कोण येणार आहे ?’
`कुणी नाही. तु ही आिण माझी नणंद तारा.’
`तुमची नणंद इथंच असते? ितचे यजमानही येतील ना?’
`जमुनानं तु हाला काही सांिगतलं नाही?’
`नाही.’
`मा या नणंदेची एक कथाच आहे . तारा ितचं नाव. िदसायला सुंदर. तु ही पाहालच हणा!
आम या सासबू ाई तुमकूर या. ताराला िश णात फारसा रस न हता. ह ा-ह यानं बी. ए.
झाली. घरातली कामं, वयंपाकपाणी यात मा अगदी पारं गत आहे . यांचा मामेभाऊ रमेश.
या याशी ल नही झालं.’
`रमेश कुठं असतात मग?’
`इथंच वॉिशं टन नावा या गावात राहतो. ल नाआधी आ हाला येऊन भेटाय या. तारा या
ल नासाठी आम या मालक ची एकुलती एक नारळाची बागही सास यांनी िवकून टाकली. ती
एकच मुलगी ना! यामुळे आ हीही िवरोध केला नाही. ि हसा िमळून तारा इथं आली तर इथं
वेगळीच कथा!’
`काय झालं होतं?’
`इथं रमेशनं एक गोरी बायको आणली होती. एवढं च न हे , एक मल
ू ही झालं होतं. यामुळे
तारा या याबरोबर राहायला तयार झाली नाही. या गो या बायकोनं रमेशला सोडलं नाही.
यानं गयावया के या, चक
ू झाली- मोठ्यांचं ऐकून ल नाला तयार झालो हणाला. माही
मािगतली. पण काय करणार? डाय होस झाला. िश णात रस नाही- यामुळे छोटी नोकरी
क न वत:पुरती राहते. आम या घरी राहा हटलं, पण ितची तयारी नाही. यामुळे वेगळं
छोटंसं घर घेऊन राहते. नवरा पोटगी देतो. अधन
ू -मधन
ू आम या घरी येऊन जाते.’
यावर काय बोलावं ते गौर मांना सुचेना.
तीच पुढं हणाली, `आ ही ताराला सांिगतलंय- आता उगाच जात-पात हणू नको.
िव ासानं संसार करणारा कुणी चांगला भेटला तर ल न कर. पु हा तुमकूरलाही जाऊ
नकोस. ितथं तर आणखी अपमािनत िजणं जगावं लागेल. यापे ा इथंच राहणं चांगलं.
कुणीतरी अ याय केला आिण िहचं आयु य क ी होऊन गेलं.’

ताराची कथा ऐकत असताना गौर मांना ती पणे िविनतेची आठवण झाली. सुरभीसाठी एक
अमे रकेतला मुलगा पािहला होता ते हा ितनंच सावधपणे मािहती िमळवन
ू ल नाला िवरोध
केला होता. या वेळी आपण ितला िकती वाईट श दांत बोललो होतो! केवढी मोठी चक
ू
करायला िनघाले होते मी ते हा! सुरभीचं ते ल न झालं असतं आिण नंतर ितचीही
तारासारखीच कथा झाली असती तर?
केवळ या िवचारानंही गौर मां या अंगावर काटा आला.
दुस या िदवशी ीकांत नावा या आणखी एका िम ाकडे जायचं ठरलं. यांचं घर ि ंग
िफ डम ये होतं. िलंकनची समाधी असलेलं ते गाव.
चं ूनं लगेच सांिगतलं, `अ मा, उरलेलं सारं खाणं तू ीकांतसाठी ठे व. याला आप याकडचे
कुरकुरीत पदाथ फार आवडतात.’
सगळे िनघाले ते हा प ानं गौर मांना वाकून नम कार करत हटलं, `इथं तांबल
ू नाही
आिण नारळही नाही. इंिडयन टोअरम ये गेलं तर िवड्याची पानंही िमळतील आिण नारळही
िमळतील. आपली मैसरू -बगळूरकडची प त पाळायला जमत नाही हणन
ू तु ही गैरसमज
क न घेऊ नका-’ आिण प नास डॉलस यां या हातात ठे वले.
गौर मांना अवघड यासारखं झालं. या नको-नको हणत मागं सर या.
पण प ानं ऐकलं नाही. ती हणाली, `तु हाला बिघतलं आिण आईच भेट यासारखं वाटलं
मला! ितला भेटून दोन वष होऊन गेली. कुणीतरी सांगत होतं, ितला बरं नाही हणन
ू .
फोनवर िवचारलं तर सगळं ठीक आहे हणन
ू च सांगतात. फार वाटतं, ितला जाऊन भेटून
यावं हणन
ू ! पण ते श य नाही. तु ही नको हणालात तर मला वाईट वाटेल.’
बोलता-बोलता प ाचा आवाज ओला झाला. गौर मां या डो यांम येही अ ू उभे रािहले.
िनघताना यांनी मागं वळून पािहलं.
प ाही डोळे पुसत यांना िनरोप देत होती.
जड मनानं गौर मा ीकांत या घरा या िदशेनं िनघा या. वाटेत यांनी िवचारलं, `चं ू,
ीकांत या घरी बायको-मुलं आहे त ना?’
`अ मा, इथंच हा
झालं असतं!’

िवचारलास हे छान झालं! या या घरी िवचारला असतास तर अवघड

`का रे ? बायको वारली क काय याची?’
`अगदी सुखात आहे . पण या याबरोबर राहत नाही.’
`हे काय नवंच सांगतो आहे स?’
`मा याआधीच ीकांतचं ल न झालं होतं. म ासमध या ीमंत घरातली ती मुलगी. पा
ितचं नाव. डॉ टर झाली होती. सु ीवर गेला असता एक िदवस धाडकन मुलगी बिघतली,
सहा िदवसांत धाडकन ल नही क न मोकळा झाला. मा यासारखाच!’
जमुना म येच फणका यानं हणाली, `तु ही माझी
मी!’

पाशी तुलना क

नका, सांगन
ू ठे वते

`पुढं काय झालं?’
` पा इथं आली. इथ या डॉ टरी या काही परी ा असतात- याही पास झाली. लगोलग
चांगली नोकरीही िमळाली. चंड हशार ती! भरपरू पैसे िमळवू लागली.’
`आप याकडे ही असंच असतं ना?’
`नाही. इथले डॉ टर आिण वक ल फारच उ म माणात पैसा िमळवतात. पाही भरपरू
िमळवत होती- ीकांतपे ा िकतीतरी जा त! पाचा अहंकारही वाढू लागला. दोघांम ये
भांडणं होऊ लागली. पुढं-पुढं ितची भाषाही बदलली. तु यासार याला मी पगारावर कामावर
ठे वेन हणन
ू िहणवू लागली. याला जे हा सहन करणं अश य झालं, ते हा यांचा डाय होस
झाला.’
`असं कसं श य आहे ?’
`का श य नाही? आता सहज श य आहे ते! पानं एका गो या डॉ टरशी ल न केलंय.
एकुल या एका मुलीला ितनं म ासम ये आईकडे ठे वलं आहे . आई-विडलांनीही ितला खपू
समजावलं, पण ितनं ऐकलं नाही.’
`आिण ीकांत?’
`डाय होस झा यावर यानं खपू मन ताप क न घेतला होता. आता यानं वत: या
मालक ची कंपनी काढली आहे . फार छान चालली आहे ती. आता तर तो पापे ाही ीमंत
झाला आहे . पैशामुळे आप या आयु याची ही गत झाली हणन
ू वेषानं राबतो आिण पैसा
िमळवतो. िकतीतरी भारतीयांना यानं नोक या िद या आहे त.’

`मुलगी?’
`वषाकाठी दोन आठवडे रजा काढून हाच आई-वडील आिण मुलीला भेटून येतो.’
` यानं का दुसरं ल न केलं नाही?’
गाडी चालवता-चालवता चं ू वगत बोल या माणे हणाला, `इथं राहता-राहता वत: या न
कळत यां याही िवचारांचा आम यावर प रणाम झाला आहे . ीकांत माझा अगदी जवळचा
िम आहे हे तर खरं च- पण या या वैयि क जीवनात ह त ेप करायला माझी तयारी
नसते. इथ या माणे आ हीही वैयि क वातं याला फार मह व देतो. आई-वडीलही मुलां या
जीवनात ह त ेप करत नाहीत. या णी ती ल मणरे षा ओलांडली जाते, ते हा चंड
मानिसक उ पाद घडतात. या यि वातं याला ध का लागणार नाही अशा कारे आपण
वागलं पािहजे. हे वातं य राख यासाठी इथली माणसं िकती याग करताहे त ठाऊक आहे ?
तेवढ्याव न डाय होसही होतात.’
चं ूचं बोलणं गौर मांना िकती समजलं कोण जाणे; पण हे ठाऊक असन
ू ही चं ू आपलं मन
मोकळं करत होता.
काही

ण गौर माही िवचारात पड या.

नंतर या हणा या, `चं ू, ीकांतला बायको नाही आिण ताराला नवरा नाही. या दोघांनी
का एकमेकांशी ल न क नये?’
`असं कसं श य आहे , अ मा? ीकांतचं िववाहा या संदभात मन िवटलं आहे . दुसरं हणजे
या दोघांची पर परांशी ओळख आहे , तरीही दोघे यािवषयी मौन बाळगन
ू आहे त. यासाठी
यांचं काहीतरी वैयि क कारण असेल. मी यात पडून मै ी गमवायला मुळीच तयार नाही.’
गौर मांना हे मुळीच पटलं नाही. रामदेवा या दशनाला देवळात गेले या असताना सहज
ग पां या ओघात `इथं एक मुलगा ल नाचा आहे ’, `तम यांची मुलगी ल नाची आहे ’ एवढं
सांगन
ू िकतीतरी ल न ठर याचं यांनी जवळून पािहलं होतं.
इथलं पाहावं तर सगळं च वेगळं ! असला कसला देश हा कोण जाणे!
ीकांत या घरी ते जाऊन पोहोचले ते हा दुपार झाली होती. घराची मालक ण नस यामुळे ते
भलं मोठं घर सुनं-सुनं वाटत होतं.
ते पोहोचले ते हा ीकांत घरात न हता. तो कुठं तरी कामावर गेला होता. पण एक सु ढ,

उमदा त ण यांची वाट पाहत होता. यांना ओळखन
ू यानं सांिगतलं, ` ीकांत सं याकाळी
येतील. तोपयत तु ही आम या घरी चला.’
आ य हणजे तो क नडम ये बोलला. याचं बोलणं अ यंत न होतं. सग यांनी याची
िवनंती मा य केली. यानं वत:ची ओळख सांिगतली.
`मला नाथ हणतात. मी मळ
ू चा बगळूरचा. इथं येऊन साडे तीन वष झाली.’
`काय काम करता तु ही?’ चं ूनं िवचारलं.
`आधी ीकांतनी आप या कंपनीत छोट्या कामासाठी हणन
ू आणलं. इथं आ यावर काही
िदवसांत मी वत:चा यापार सु केला.’
`कसला यापार?’
नाथनं अिभमानानं सांिगतलं, `या छोट्या गावात मी इंिडयन टोअर’ सु केलं. यानंतर
इंिडयन रे टॉरं टही सु केलंय. आधी सगळा यापार फ सं याकाळीच करत होतो. सकाळी
ीकांतकडे काम करत होतो. यांनीच मला या यवसायात पण
ू पणे पडायला सांिगतलं.
एवढं च न हे , सु वातीला यांनी मला धनसहा यही केलं. सर, मा या
ीनं तेच माझे देव!
या या बोल यातन
ीकांतचं आणखी एक कनवाळू
ू

प समोर आलं.

नाथाचंही तीन बेड म असलेलं घर होतं. घर बेताचं असलं तरी नीटनेटकं होतं.
पाह यांसाठी यानं रे टॉरं टमधन
ू अनेक कारचे खा पदाथ आणन
ू ठे वले होते.
याची प नी मालती हसतमुख होती. ितनं पाह यांचं मनापासन
ू वागत केलं. आ ह क न
ितनं सग यांना जेवू घातलं. सग यांना बरं वाटलं.
मालती घरातच मोती, पोवळी, खडे यांचा यापार करायची. िशवाय नव यालाही या या
कामात ती मदत करत होती.
नाथनं सांिगतलं, `मला बगळूरम ये पाट-टाईम नोकरी होती. खपू च ओढाताण हायची.
आता मीच लोकांना नोकरी देतो. केवळ साडे तीन वषात एवढा फरक झालाय! मला तर हा
देश फार आवडला. इथं कशाचीच कमतरता नाही. मी इथं न येता ितथंच रािहलो असतो तर
कुठं तरी कारकून होऊन खडघाशी करत बसलो असतो. या देशाला कुणी नावं ठे वू लागलं
तर मला मुळीच आवडत नाही. मी काही तुम याइतका िशकलेला नाही. मला जे वाटलं ते
बोललो.’

याचं काही खोटंही न हतं. बेताचं िश ण घेतले या मुलाचं भारतात काय भिव य आहे ?
याची क करायची तयारी असली तरी तशी संधी कुठं िमळते?
रा ी ीकांत आला. नाथा या हॉटेलात सगळे रा ी जेवले. नाथानं कुणा याच जेवणाचं िबल
घेतलं नाही.
िनघायची वेळ झाली. गौर मांनी चौकशी केली, `बगळूरम ये तुमचं घर कुठ या भागात
आहे ?’
`जयनगर भागात. सदोितसा या ॉस या अगदी अखेरीस. अथात ितथं नाथ हटलं तर
कुणा याही ल ात येणार नाही. गोपीनाथ माझं नाव. आम या कंपनीत दोन गोपीनाथ झाले,
यामुळे याला गोपी हे नाव पडलंय आिण मला नाथ हणतात, आमचं जुनं घर पाडून या
जागी ` ीकांत काँ ले स’ करायचा माझा िवचार चाललाय.’
गाडीनं वेग घेतला. गौर मांचं डोकं गरगर यासारखं झालं. कारण हा नाथ हणजे कोण हे
यां या प पणे ल ात आलं होतं.
याच गोपीनाथशी ल न करायची सुरभीची इ छा होती आिण या वेळी आपणच `हा नकोआपण अमे रकेचा नवरा शोधू या’ असं सांगन
ू ितला यापासन
ू पराव ृ केलं होतं. या वेळी
िविनता आिण िगरीशनं `मुलगा चांगला असेल तर काय हरकत आहे ?’ असंही हट याचं
आठवलं.
या वेळी आपण संतापानं `तू तु या मुलीला िदली असतीस काय?’ हणन
ू िवचारलं होतं.
खरोखरच सुरभीचं या याशी ल न झालं असतं तर मालती या जागी तीच िदसली असती.
गौर मांनी िन: ास टाकला.
एका दुपारी चं ूनं घरी फोन केला. फोन गौर मांसाठी होता. `अ मा, अ या तासात तयार
हो. तुला लगेच िशकॅगोला गेलं पािहजे.’
`का रे ? आिण तु ही?’
`ते सारं आ यावर सांगेन.’
तपशील समजला नाही, तरी गौर मा एका िकटम ये चार साड्या क बन
ू तयार झा या.
घरी आले या चं ूनं सांिगतलं, `अ मा, प ाचा फोन आला होता. राजीव आिण तारा इंिडयाला

गेले आहे त. प ा या थोर या मुलाला खपू ताप आलाय हणे. ित या बाळं तपणाला आणखी
पंधरा िदवस आहे त, पण या घाबर या आहे त. सोबतीला कोण येईल असं वाटून या रडू
लाग या.’
`अरे , िदवस भरले या गभारशी अशी एकटी टाकून राजीव-तारा आता का गेले?’
` यां या विडलांना हाट अटॅक आलाय हणे. यांचं काही सांगता येत नाही. एकच मुलगा
आिण एकच मुलगी. अखेर या णी यांना न जाऊन कसं चालेल?’
`तेही खरं च आहे हणा!’
असं हणा या तरी गौर मांना प ािवषयी कणव दाटून आली. या हणा या, `तू आिण
जमुना चार िदवस मुलीकडे पाहा. मी प ाकडे राहायला जाते. अचानक बाळं तीण झाली तर
अगदी अनाथासारखं वाटायला नको ितला! बाळं तपण केलं तर काशी या ेचं पु य िमळतंय
बाबा!’
थमच चं ू या मनात आईिवषयी अिभमान दाटून आला. डॉलरवर या अप रिमत ेमापायी
िविनते या मनाला होरपळून टाकणा या गौर मा पर या ी या दु:खामुळे मदृ ू झा या हो या.
आपण होऊन मदतीसाठी जा याची इ छा य करत हो या. यापुढे याला मागं घडून
गेले या गो ी गौण वाट या.
प ाचा फोन येताच चं ूनं ितला सांिगतलं होतं, `तु ही काहीही काळजी क नका! मी
मा या आईला तुम याकडे पाठवन
ू देतो. ेल बसनं पाठवन
ू देईन ितला. उतरवन
ू यायला
क नड येणा या कुणाला तरी पाठवन
ा. कारण ितला क नडिशवाय दुसरी कुठलीही भाषा
ू
येत नाही. िशवाय ितनं एकटीनं कधीच वास केलेला नाही.’
हे सांगताना `अ मानं घाब न जायला नकार िदला तर?’ असा िवचारही यानं केला
न हता.
घाईनं िनघताना, तेवढ्याच वेळात गौर मांनी गावाकडून आणले या शेवया आिण पापड
सोबत बांधन
ू घेतले.
चं ूनं जमुनाला फोन क न सारं सांिगतलं. बहधा ितला गौर मांचं अचानक िनघन
ू जाणं
आवडलं नसावं. कारण चं ू फोनवर थोड्या रोषानंच सांगत होता,
`जमुना, तुला ास होणार असेल तर तू चार िदवस रजा घे. मानसीलाही तु या मैि णी या
घरी कदािचत ठे वावं लागेल. अ माला मा मी ठर या माणे पाठवन
ू देणार आहे !’ आिण यानं

फोन आपटून ठे वला. गौर मांना मा

यानं काहीही सांिगतलं नाही.

मानसीला थोपटत तो हणाला, `अ मा, अगदी शेवट या टॉपवर उतरायचं. िकतीही वेळ
लागला तरी ितथंच उभी राहा. कुणी क नडम ये बोललं तरच यां याबरोबर घरी जा. घरी
जाऊन पोहोचताच प ाला इथं फोन करायला सांग. वाटेत हात-खचाला हे शंभर डॉलस राह
दे. हा कागद जपन
ू ठे व. यावर इथला आिण प ाचा घरचा फोन नंबर आहे . तू घाब नकोस.
जमुना या बोल याकडे ल देऊ नकोस.’
`पण मानसीला कुठं ठे वशील?’
`तू याची काळजी क

नकोस. सगळी यव था होईल. तू िनि ंतपणे गावाला जाऊन ये.’

चं ूनं गौर मांना ेलबसम ये बसवन
ू िदलं. काय ती बस! िकती मोठी आिण आरामशीर तर
इतक क क पना करणंही कठीण! पण बसम ये अगदीच मोजके वासी होते.
अंबाडा बांधन
ू कासोट्याचं लुगडं नेसले या आिण वर कोट घातले या गौर मांकडे अनेकांनी
ी टाकली.
गौर मांनी सभोवताली पािहलं. िखडक पाशी एक यां याच वयाची गोरी ौढा बसली होती.
या ित यापाशी जाऊन बस या. यावर या ित या िति येचा मा यांना ध का बसला. ितनं
यां याकडे ती िनषेध य करणारा कटा टाकला आिण ती ताडकन उठून दुस या जागी
बसली!
गौर मांना कुणी तरी मु काटात मारावं तसं झालं. पाठोपाठ यांना बगळूरात घडलेली एक
घटना आठवली.
एकदा दुपारी गौर मा िसटी माकट या बसम ये चढ या. यां या घरासमोरचा र ता
झाडणारी मु ाल बाही याच बसम ये चढली आिण यां या शेजारची जागा रकामी
अस यामुळे ितथे येऊन बसली. या वेळी गौर मांचा संताप िशगेला पोहोचला होता. काय हे !
र ता झाडणा या मु ाल बानं आप याला खेटून बस याइतक सलगी दाखवायची हणजे
काय! या वेळी याही अशाच ताडकन उठ या हो या.
या अमे रकेत मीही मु ाल बाच आहे काय?
त डातन
ू अवा र न काढता या बाईनं `मी गोरी- तू काळी’ हे वाग यातन
ू प पणे
दाखवन
ू िदलं होतं!

गौर मांना ती पणे जाणवलं- आप याला या णी जे वाटलं, तेच या वेळी मु ाल बालाही
वाटलं असेल ना! काही झालं तरी या गो यांशी आपलं जमणं श य नाही. आप याच
िवचारां या तं ीत गौर मा िखडक बाहे र पाहत बस या.
िशकॅगो या बस थानकावर गौर मा उतर या ते हा या गांग न गे या हो या. यायला
कुणीच आलं नाही तर काय करायचं? आप याला भाषाही येत नाही!
अधा-एक तास गेला असेल.
`तु ही गौर मा ना?’ अचानक गौर मां या कानांवर क नड श द पडले. यांनी वळून
पािहलं- प नाशी या घरातली एक ी यां याशी बोलत होती.
`होय. तु ही?’
`मी व सला. प ानं फोन क न सांिगतलं होतं. ॅिफक जाम झा यामुळे अधा तास उशीर
झाला मला. मा करा.’
दोघीही व सला या गाडीत बस या. वाटेत गौर मांनी आपण होऊन चौकशी केली ते हा
थोडी मािहती िमळाली.
व सलाचं माहे र बीदर. नवरा देश मैसरू चा. इथं येऊन अ ावीस वष झाली होती. कुठ याशा
मोठ्या कंपनीम ये ते वर या जागेवर नोकरी करत होते.
या घरी पोहोच या ते हा प ा यांचीच वाट पाहत उभी होती. व सलानं यांना सोडलं आिण
तशीच बाहे र या बाहे र िनघन
ू गेली.
गौर मांना पाहताच प ाला समाधान वाटलं. ती बोलू लागली,
`तु ही याल क नाही असं वाटलं होतं! जमुना काय हणेल असं वाटलं होतं. मला तर खपू
भीती वाटते!’
`बाळं तपणाला एवढं काय घाबरायचं बाई या जातीनं? आमची नाही का बाळं तपणं झाली?
आता तर मीही आलेय ना!’
दोघी घरात आ या. प ा हणाली, `तुमचा काळ वेगळा होता. देशही वेगळा होता. या वेळी
घरात िकतीतरी मोठ्या बायका असाय या. इथं आ हीच घुबडासारखे राहत असतो ना!
कुणाचीच सोबत नसते.’

`प ा, घरी फोन क न मी येऊन पोहोच याचं चं ूला कळवता का? यानं अगदी बजावन
ू
सांिगतलंय.’
`प ा, घरी फोन क न मी येऊन पोहोच याचं चं ूला कळवता का? यानं अगदी बजावन
ू
सांिगतलंय.’
प ानं लगेच चं ूला फोन क न गौर मा पोहोच याची बातमी कळवली.
प ा या मुलाचा िवकासचा ताप उतरला असला तरी चेहरा सुजला होता.
`डॉ टरांनी असलेलीच औषधं सु ठे वायला सांिगतलंय. इथन
ू दहा मैलांवर यांचं शॉप आहे .
मलाच गाडी चालवायला हवी ना! पोटात दुख यासारखं होतं.’
`तुम या यजमानां या ऑिफसमधला िशपाई असेल ना! याला ता पुरतं घरी झोपायला
बोलवायचं.’
`इथं तशी प तच नाही ना! येकजण आपाप या कामांम ये गुंतलेला असतो. कृती
ठणठणीत असताना इथं राहावं बघा! कृती या अडचणी असतील तर कुणीही मदत करायला
येत नाही. कुणालाही वेळ नसतो इथं!’ दुखावलेली प ा मोकळे पणानं बोलत होती.
गौर मांनी लवकरच वयंपाकघराचा ताबा घेतला आिण आजारी िवकाससाठी काढा
उकळायला ठे वला. प ानं िवचारलं, `काय हे ? कुणासाठी?’
`तु या आजारले या िवकाससाठी. आ ही आमची मुलं अशीच वाढवली आहे त. हवं तर उ ा
डॉ टरांकडे घेऊन जाऊ या.’
मुलाला काढा पाजत प ा हणाली, `अपॉइंटमट अस यािशवाय हे श य नाही.’
एवढ्यात फोन वाजला. राजीवचा फोन होता. फोनवर बोल यानंतर प ाचा चेहरा आणखी
उतरला.
`माझे सासरे वारले! आता आणखी पंधरा िदवस यांना येता येणार नाही हणत होते. तु ही
आ याचं सांिगतलंय यांना. तु हीच सांगा, इथं िदवस भरले या बायकोला टाकून गेलेत!
यांना समजायला नको काय?’
`अगं, पण मुलानंच अं यिवधी केले पािहजेत ना! ते यांचं कत य नाही काय?’
`पण िजचा हात धरलाय, या बायको या संदभातही कत ये नाहीत काय? तु ही बघताय-

घरात आजारी मल
ू - मी अशी! तु ही आहात हणन
ू ठीक आहे . नाही तर माझे िकती हाल
झाले असते!’
दोनेक िदवसांत िवकास बरा झाला. याला घेऊन दवाखा यात जाताना प ाच गाडी
चालवत होती. जाताना गौर मा काळजीयु
वरात हणा या, `सावकाश चालव गाडी!
आधीच गभारशी त!ू ’
`इथं तसं चालत नाही, अ मा! र यावरन अमुकच वेगानं गेलं पािहजे असा कायदा आहे !!’
प ा हणाली.
प ासाठी गौर मा दररोज वेगवेग या कार या कोिशंिबरी, िखरी आिण इतर खा पदाथ
करत हो या. मधन
ू च काढे पाजत हो या. इतरही खा पदाथ क न ितला कौतुकानं वाढत
हो या, आ ह करत हो या.
एकदा या उ साहानं हणा या, `मला बोलवायला या व सला नावा या बाई आ या हो या
ना? यांना आिण यां या घर यांना बोलाव हवं तर! मी खाणं-िपणं करे न.’
`व सला श यतो कुणा याही घरी जात-येत नाही.’
`का?’
`ती एक मोठीच कथा आहे . व सलाचे आई-वडील खेड्यात राहायचे हणे. व सला हशार
असन
ू ही ित या आई-विडलांनी ितचं लवकर ल न लावन
ू िदलं. ितला िश णाची खपू आवड.
इथं येऊन ती िशकली.’
` ास झाला असेल पण!’
`होय ना! या वेळी इथं इतके भारतीयही न हते. मुलाला बेबी-िसिटंगम ये ठे वन
ू रा ं-िदवस
अ यास केला. घरचं सगळं क न. नंतर मा चांगली नोकरी लागली.’
`िकती मुलं ितला?’
`एकच मुलगा आहे . अशोक याचं नाव. पण-’
`का? काय झालं? संसारात िकरकोळ खटके उडाले क संसारच मोडतात इथं! तसं काही
झालं का?’
`छे :! तसं काही नाही. तुमची काही तरी चुक ची समजत
ू झाली आहे . व सलेचे यजमान

े श अितशय चांगले गहृ थ आहे त. नवरा-बायको पर परांशी अ यंत ेमानं राहतात.
दोघांनीही इथं चांगलं नाव कमावलं. राजवाड्यासारखी चार घरं आहे त यांची. घरात चार
गाड्या आहे त. भरपरू पैसा िमळवलाय यांनी.’
`मग ास कसला आहे ?’
`अशोकचाच ास! तो लहान असताना याला सांभाळ यासाठी व सलानं घरी एक नोकर
ठे वला होता. काम मा सोडलं नाही. आणखी मल
ू झालं तर सांभाळायचा ास होईल हणन
ू
मल
ू होऊ िदलं नाही. यामुळे अशोक एकटाच वाढला. आई-वडील सतत कामा या िनिम ानं
घराबाहे र असतात. घरात आजोबा-आजी िकंवा आणखी कुणी नसतं. येणारी-जाणारी आ ेमामे-मावस-चुलत भावंडं नाहीत. तो सोळा या वष च घराबाहे र पडला.’
`काही भांडण झालं काय?’
`झा यािशवाय कसं राहील? वाईट िम ां या नादानं याला सचं यसन लागलं. िपणंही
आहे च. घरात इटािलयन, पॅिनश, कोलंिबयन अशा वेगवेग या सं कृती या आिण भाषां या
लोकांची वदळ अस यावर कशी चांगली सं कृती राहणार? घरात मोठी माणसं असली क
मुलं चांग या सवयी िशकतात.’
`अगदी खरं य बाई तुझं! आमचा हष- तुला सांगते, आजोबांची पज
ू ा झा यािशवाय दूध पीत
नाही!’ गौर मां या अंतमना या कोप यातन
ू नातवाची आठवण वेगानं वर आली.
`आधी या दोघां या ते ल ातच आलं नाही’ प ा पुढे सांगत होती, `नंतर घरातले पैसे अ य
होऊ लागले ते हा संशय आला. मग मा एक िदवस पाळत ठे वन
ू यांनी मुलाला पकडलं.
भांडण झालं.’
`दोन दणके ायला हवे होते!’
`इथं तसं करता येत नाही. आई-विडलांनी मुलांना छळलं तर मुलं पोिलसात त ार देतात.
मुलगा घर सोडून गे यापासन
ू व सलेची मा रयाच गेली आहे . ितनं कुठं जाणं-येणंच सोडून
िदलंय.’
`व सलेचे िकंवा
असं वाटतं.’

े शचे आई-वडील इथं असते तर मुलगा इतका हाताबाहे र गेला नसता

`वय झालेलं कोण अखेरपयत इथं राहायला येणार? तु ही याल? इथंच कायम राहाल? हे च
सग यां याही बाबतीत होतं. ते िबदरचे जमीनदार. ितथलं घर-शेत सोडून इथं कशाला

येतील? े शचे आई-वडील तर इथं येऊन जायलाही तयार नाहीत. ितथं असले या मुलगासुनेशी यांचं यवि थत पटतं. या सुनेवर यांचं मुलीसारखं ेम आहे . इथली ही सन
ू
कामावर िनघन
ू गेली क यांनी िदवसभर काय करायचं?’
`व सला घरातच असती तर असं झालं नसतं क काय कोण जाणे!’
`तसंही हणता येणार नाही. व सलेची मन:ि थतीही आपण समजू शकतो. परदेशातला
जावई िमळतो हट यावर ल न लावन
ू िदलं जातं. पण य मुलीची काय इ छा आहे हे
पािहलं जात नाही. आप या समाजात मुलीही ठामपणे आपला िवरोध य करत नाहीत. ती
इथंच ज मली असती तर हवं तसं िश ण घेऊन मनाचं समाधान होईपयत नोकरी क न
यानंतर ितनं ल न केलं असतं. मल
ू झा यावर चार-सहा वष नोकरी सोडून घरी रािहली
असती. नंतर पु हा नोकरी केली असती. पण आप या देशातन
ू आले या व सले या मनात
सतत अ थैयाची भावना असते. अगदी मुळंच रोवली आहे त ित या मनात! बघा ना सगळं
कसं होऊन बसलंय!’
प ा या देशातली सुख-दु:खं आिण रीित-नीितिवषयी िव तारानं सांगत होती. ित याशी
बोलताना गौर मांना िकतीतरी गो ी समजत-उमजत हो या.
`असं असेल तर प ा, तू का भारतात यायचा िवचार करत नाहीस? तुला राग नाही येत ना
मा या बोल याचा?’
`नाही. हा

मी वत:ही वत:ला अनेकदा िवचारला आहे .’

`मग? का येत नाही?’
`मला मा या सासरचं घर मुळीच आवडत नाही. मा या सासबू ाई सोव या-ओव या या
नावाखाली चंड वैताग देतात. राजीव हा यांचा एकुलता एक मुलगा आहे . आ ही भारतात
परतलो तर आ हांला एक च राहावं लागेल. यां या
ीनं आ ही े ! कुणातही
िमसळायचं नाही. मिह याची अडचण आली क तीन िदवस बाहे र! िशवाय ितथं आ हाला
ढीगभर नातेवाईक आहे त. ितथं गे यावर आमचं घर, घर न राहता, धमशाळा होऊन जाईल!
माझी आई एका कॉलेजची ि ि सपॉल आहे . आ हाला ितनं भरपरू िश ण िदलं. माझी छोटी
बहीण इं लंडम ये डॉ टर आहे . ितनं पंजाबी त णाशी ल न केलं आहे . भाऊ िद लीत असतो.
यानं तिमळ मुलीशी ल न केलं आहे . माझी आई कुणावर कसलंही दडपण आणत नाही. ितथं
सोव या-ओव याचं नावही नाही. अशा घरातन
ू मी आले! आिण मला अस या सासबू रोबर
राहावं लागेल! तु हीच सांगा, हे कसं जमेल?’
`तु या सासबू ाई इथं आ या नाहीत?’

`िवकास या ज मा या वेळी ितक ट पाठवतो- या हटलं तर हणा या, स सागर
ओलांडायचे हणजे गोमु आिण गंगाजलानं शु ी हायला हवी. िवमानातन
ू यायला देतील
काय? शेवटी राजीवनंच नको हणन
ू कळवलं.’
सारे ऐकता-ऐकता गौर मां या अ ाना या अंधारात काश-िकरणांचा वेश होत होता. या
िकरणांमुळे यांना अमे रकेतील कुटुंबां या सम यांची जिटलता नजरे समोर येत होती.
येकाची वतं अशी एकेक सम या िदसत होती आिण यातन
ू माग काढ याची
जबाबदारी येकाचीच िदसत होती.
`इथं िकती वष राहणार आहात?’ गौर मांनी िवचारलं.
प ा हणाली, `कायम इथंच राहायचं आता! माघारी जायचं नाही. मुलं मोठी झाली क
इथ यासारखीच होतात. मुलं वेगळी राहायला लागतात. याला उ टपणा हणत नाहीत.
िप लाचे पंख बिल झाले आहे त, याला वातं य हवं-असं याकडे बिघतलं जातं. आईवडील िकतीही ीमंत असले तरी मुलं कुठं तरी नोकरी क न पैसे िमळवतात आिण वत:चं
िश ण घेतात. आप यासारखे ते आई-विडलां या संप ीत वाटा मागत नाहीत.’
गौर मा चिकत झा या. `होय? आिण आई-वडील हातारे झा यावर?’
`व ृ ा मात राहतात. यां या वया या व ृ ांबरोबर राहतात. बहतेक वेळा आपली िमळकतही
अशाच आ मांना देऊन टाकतात.’
गौर मांना िविनतेची आठवण झाली. तनात गाठ आली ते हा मुलीसारखी ितनं आपली
सेवा केली! या वेळी ितनं आप यासाठी गोकणाची ीपही कॅ सल केली होती.
कुठं आपलं घर आिण कुठं व ृ ा म! यांना ती पणे बगळूर या आप या घराची आठवण
झाली.
याच रा ी प ा या पोटात दुखू लागलं. खरं तर बाळं तपणाची तारीख आणखी आठवड्यावर
होती. पण तेवढा वेळ जा याची ल णं न हती.
गौर मा उठ या ते हा प ा िव हळत आपली िकट्-बॅग भरत होती. गौर मांनी पुढं होऊन
हटलं, `दे इकडं . मी भरते.’
`नको. मीच भरते. हणजे कुठं काय आहे ते माझं मला सापडे ल.’
तरीही ितचं िव हळणं सुरच होतं. न राहवन
ू गौर मा हणा या, `कुणाला तरी फोन क न

बोलावन
ू घे. हॉि पटलपयत पोहोचवायला सांग.’
`मी हॉि पटल या अँ युल सला फोन केला आहे . एवढ्यात येईल.’
गौर मांनी आप या प तीनं सांिगतलं, `तू आपली कमरे वर आिण ओटीपोटावर गरम पाणी
घे. तेवढीच लवकर सुटका होईल.’
`नको-नको! हॉि पटल बरं च लांब आहे . यामुळे थोडा वेळ लागला तर हवाच आहे .’
ित या वेदनेने याकूळ झाले या गौर मा हणा या, `थांब, तुला कॉफ क न देते, क
कषाय क न देऊ?’
`नको. डॉ टरांनी सांिगतलंय काहीही यायचं नाही.’
गौर मांना पुढं काय बोलावं ते सुचेना. यांचा एवढ्या वषाचा अनुभव इथं िन पयोगी ठरत
होता. यां या भारतात अ यंत मौ यवान वाटणा या अनुभवा या सच
ू ना इथं िन भ ठरत
हो या. यांनी देवापुढे िदवा लावला आिण मनापासन
ू ाथना केली, `देवा, प ाची आिण
पोटात या बाळाची सुख पपणे सुटका कर!’
`प ा, आणखी कुणाला फोन क

का?’

`नको. िडिल हरी झा यावर मीच तु हाला फोन क न कळवेन.’
अँ युल सचा आवाज ऐकून प ा बाहे र आली. िनघताना ती गौर मांना हणाली,
`देवापुढ या िद याकडे ल ठे वा! हे लाकडी घर आहे !’
`प ा, तू घरािवषयी िकंवा मुलािवषयी अिजबात काळजी क
ये!’ यांनी सांिगतलं.

नकोस. िनि ंत मनानं जाऊन

या वेदना सहन करतानाही मंद हसत प ा िनघाली.
हे सगळं च गौर मां या
ीनं िविच होतं. बाळं तपणा या वेळी घरात या आिण
शेजारपाजार या ौढ ि या या त णीला िकतीतरी कारे मदत करतात हे यांना ठाऊक
होतं.
सासवा-सुनांम ये एरवी िकतीही तेढ असली तरी सुनां या बाळं तपणा या वेळी रा भर
सासवा हॉि पटलात जा या बसन
ू राहतात!

एवढ्या सम ृ देशाम ये गभारशी कशी अनाथ अस या माणे एकटीच दवाखा यात गेली!
ित या सोबत जा यासाठी कुणालाही वेळ नाही. सगळे आपाप या कामात गढले आहे त.
कामात गढून जाणं याच गुणामुळे हा देश एवढा पुढे गेला आहे . पण याच एकलेपणामुळे
अनेक मनो णही झाले आहे त. एकाच देशाचे दोन चेहरे हे !
या िवकास या शेजारी झोप या अस या तरी यांचं मन जड झालं होतं. कारण यांनी
िकतीही नको हटलं तरी िविनते या बाळं तपणाची आठवण यां या मनात घे न टाकत होती.
बाळं तपणासाठी िविनता धारवाडला गेली होती. या वेळी आपण तरी ितला `इथंच थांब. मी
बाळं तपण करते’ हणन
ू आ ासन िदलं न हतं. सुरभी या ल नाचं िनिम असलं तरी
जमुनेनं मन यापन
ू टाक यामुळे आपण तसं वाग याचं आता मन प पणे सांगत होतं.
एवढ्यात प ाचा फोन आला. आठवण मधन
ू वत:ला बाहे र ओढून यांनी फोन उचलला.
`मुलगा झालाय. दोघंही छान आहोत. नॉमल िडिल हरी. ए हाना राजीवला आिण चं ूला
कळवलंय मी.’
`मी के हा येऊ? दुपारी क रा ी?’
`मी टॅ सी ठरवली आहे . सं याकाळी ती घरी येईल ते हा िवकासला घेऊन या. िवकासलाही
याला भाऊ झा याचं सांगा.’
प ा आिण राजीव यांना बरे च िम -मैि णी अस याचं गौर मांना ठाऊक होतं. पण आज
विकग-डे अस यावर ते कसे येतील? इथं काही आप यासारखी भरपरू रजेची सोय नसते.
वषाकाठी केवळ दहा िदवस रजा असते. आप या कुटुंबात या अडीअडचणी आिण भारतात
जाणं यासाठी ती अ यंत सांभाळून वापरावी लागते.
जर प ा शिनवारी िकंवा रिववारी बाळं त झाली असती तर कदािचत सगळे नेहीजन ित या
मदतीला आले असते!
ितस या िदवशी प ा छोट्या िविनतबरोबर घरी आली. गौर मांनी आरती ओवाळून ितचं आिण
बाळाचं वागत केलं. थोड्याच वेळात प ा यांना घरकामात मदत कर यासाठी आली ते हा
गौर मांनी ितला सांिगतलं,
`इथं ही गो सवसामा य मानली जात असेल, सगळे असंच वागत असतील- पण मी इथं
असेपयत तू काम क नकोस. ओ या बाळं ितणीनं काम करणं मला तर बघवत नाही.’

जमुनाचा फोन आला, `आणखी दोन िदवसांत राजीव येणार हणन
ू समजलं. इथं मलाही
खपू ताण पडतोय. लवकर याल का?’
प ाला घरी येऊन आठ िदवस झाले होते. प ाही हणाली, `खरं य! जमुनाला िकती ास
होत असेल याची मला क पना आहे . तु ही इतके िदवस थांबन
ू माझं बाळं तपण केलं. तु ही
िकतीही िदवस रािहलात तरी मला हवंच आहे !’
गौर मा िनघा या. प ानं यांना तीनशे डॉलर िदले. यांनी िकतीही नको हटलं तरी ती
हणाली, `बगळूरला गे यावर एक छान साडी या. या वेळी माझी आठवण काढाल काय?’
प ाला भावनावेग अनावर झाला. गौर मांनाही रडू आलं. गे या काही िदवसांत यांचे
ित याशी ढ नेहसंबंध जुळले होते.
या वेळी हरब याची डाळ लवकर संपली होती. कदािचत आ या-गे यांचा चांग या कारे
पाहणचार झा यामुळे! आधी जमुना कामावर जायची, नंतर चं ू या जा याची वेळ होती.
गौर मांनी सांिगतलं, `चं ू, तू येताना हरभ याची डाळ आणशील काय? उडदाचीही डाळ तू
घेऊनच ये. थोडीच रािहली आहे .’
`अ मा, माझा ऑिफसचा र ता आिण इंिडयन टोअरचा र ता वेगवेगळा आहे . पण गु वारी
माझं इंिडयन टोअर या र यावर काम असतं. तू िल ट कर.’
नंतर तो हणाला, `अ मा, तहू ी बरोबर चल. हणजे तुला हवं ते सामान घेता येईल.’
`मानसीला घरात ठे वन
ू बाहे न कुलपू लावन
ू जायचं काय? नाही तरी ती झोपली आहे .’
`बाप रे ! असं करणं या देशात काय ानं गु हा आहे ! मुलांना घरात एकटं ठे वायचं नाही.’
`मग काय करायचं?’
`माझी िमिटंग फ
आणन
ू सोडे न.’

तासाभराची आहे . तू तुझी खरे दी उरक. यानंतर तु हाला मी घरी

`तुलाच उलट-सुलट फेरा पडे ल ना! ाियं हगही भरपरू होईल.’
`अ मा, अमे रकेत दहा-पंधरा मैल हणजे काही फार अंतर नाही.’
बाँबे ोसरी छोटंसं दुकान होतं. मागं िच ाबरोबर या एकदा आ याचं यांना आठवलं.

याहन मोठी िकराणा मालाची दुकानं इतर मोठमोठ्या गावांत होती. काही िठकाणी तर
`िलिटल इंिडया’ हणन
ू वेगळा िवभागही होता. भारतीय साड्या, सलवार-कमीज, दागदािगने, बांगड्या, खा पदाथ िमळणारी मोठमोठी दुकानं! पण घाई-गडबडीत काही हवं असेल
तर मा जवळपासचे भारतीय याच दुकानात यायचे. हे ही दुकान चाललं पािहजे ना!
मानसी ामम ये झोपली होती. गौर मा सामानाची यादी घेऊन काउं टरपाशी आ या. यांना
इंि लश थोडं -फार समजत होतं. पण सावकाश बोललं तर! यादी क नडम ये होती.
`चं ू, उडदा या डाळीला इंि लशम ये काय हणतात रे ?’
काउं टरजवळ उ या असले या बाई या हे कानावर गेलं. ती हणाली, `मला क नड येतं.
इकडं या!’
चं ूला हसू आलं. क नड भाषा कानावर पडताच गौर मांचा चेहरा सुपाएवढा झाला. अरे !
इथंही क नड बोलणारं भेटतं ना!
`मग मला काळजी करायचं कारण नाही. मी िनघतो. येईन तासाभरानं.’ असं सांगन
ू चं ू
िनघन
ू गेला.
सकाळची दहाची वेळ होती. वारही सु ीचा न हता. यामुळे गद बेताचीच होती. असलेली
एक-दोन माणसंही िनघन
ू गे यावर दुकानात दोघीच रािह या.
गौर मांनी आपलेपणानं हसत िवचारलं, `तुमचं नाव?’
`माझं नाव आशा पाटील. मी को हापरू ची. माझी आई अ कलकोटची. यामुळे क नड येतं.
फारशी सवय नाही. यात मराठी िमसळलेलं क नड आमचं.’
गौर मांना यातला फारसा तपशील समजला नाही. तरी या हणा या, `कुठली का असेना,
क नड भाषा आहे ना!’ यां या आवाजातला आनंद लपत न हता.
`या बसा. चहा करते.’
ही आशा पाटील पि तशीची असावी. चुणचुणीतपणा ित या येक हालचालीतन
ू िदसत
होता. गौर मा चिकत होऊन ितकडे पाहत हो या. एक कडे कॉडलेस फोन घेऊन चहा करणं,
काउं टर पुसणं, गणेशा या िच ाभोवती उदब ी ओवाळणं चाललं होतं.
गौर मां या यादी माणे आशानं पटापट सामान बांधन
ू िदलं. केवळ पंधरा िमिनटांत सगळं
काम झालं.

गौर मां या मनात कुतहू ल दाटून आलं-ही एकटी बाई कसं काय दुकान सांभाळते?
यांनी िवचारलं, `एक िवचा ? राग मानणार नाहीत ना?’
िनवांतपणा अस यामुळे आशाही हणाली, `िवचारा.’
`तु ही एकट्याच दुकान आिण घर कसं काय सांभाळता?’
आशा खदखदून हसली.
`माझं ल न झालंय. नवरा दोन वाजता येईल. मग मी घरी जाते. खा पदाथ तयार करते.’
` हणजे?’
`इथं तु ही पाहताय ना? या पातळ चपा या मी वत: घरात करते. दररोज शंभर-दोनशे,
िकंवा ऑडर असेल तशा करते. समोसे करते. कटलेट करते.’
`भरपरू क

आहे त ना?’

`आहे त. पण फुकट काय िमळतं जगात? कुठं तरी क

करावेच लागतात.’

`होय. तेही यो यच आहे हणा! तु हाला इथं येऊन िकती वष झाली?’
`दहा वष होऊन गेली बघा!’
`भारताची आठवण येत असेल ना!’
`आठवण येते-पण ितथं जावंसं वाटत नाही.’
`का?’
`दहा वषात एकदाही गेले नाही. माझे आई-वडील एकदा येऊन गेले.’
अप रिचतांपुढे आप या आयु यािवषयी काय सांगायचं असा िवचार क न आशा ग प झाली.
गौर माही ग प बस या. एवढ्यात चं ूही आला. िनघताना आशानं भारतीय इंि लशम ये चं ूला
सांिगतलं, `तु ही पु हा एकदा तुम या आईला घेऊन या.’
पुढं हीच प त पडली. दर गु वारी चं ू यांना बाँबे टोअसम ये उतरवू लागला. काही

िवकत यायचं असो वा नसो, गौर मा आशाबरोबर ग पा मारत बसाय या.
हळूहळू या दोघ चा नेह जुळला. दोघ नाही एकमेक चे वभाव आवडले.
एकदा ग पा मारताना आशा हणाली,
`तु ही मागं िवचारलं होतं, आ ही इंिडयाला का गेलो नाही हणन
ू !’
`होय. पण मी तु हाला मन ताप िदला असावा हे िवचा न! कारण तु ही यावर काहीच
उ र िदलं नाही.’
`तसं नाही. माझी कथाच वेगळी आहे . सग यांसमोर काय हणन
ू सांग?
ू हणन
ू गप
रािहले.’
`मीही आ ह केला नाही.’
`आता सांगते. आई अ कलकोटची आिण वडील सांगली-को हापरू कडचे. तालु या या
गावात आ ही राहत होतो. धड शहर न हे , धड खेडं न हे अशा गावात. घरात क नड बोलत
होतो आिण घराबाहे र मराठी. िलिहणं-वाचणं मराठी.’
`असू दे! कुठली भाषा झाली हणन
ू काय झालं?’
कथेचा धागा पकडून ती पु हा सांगू लागली,
`मी फ मॅि क झाले होते. मा या पाठीवर दोन भाऊ होते. घरची प रि थती अगदीच
सामा य. गावात याच एका गौड घरातलं थळ आलं. मुलाचा मुंबईला वत:चा धंदा आहे
हणन
ू सांिगतलं होतं. मुंबईला चौकशी करणारं कुणीच न हतं. ते बघायला आले. मुलगा
काही फार बोलला नाही. मीही बोलले नाही. पंधरा िदवसां या आत ल न झालंदेखील!’
`तुम या यजमानांचं नाव?’
`अशोक पाटील. मी मुंबईला गेले. ितथं पािहलं तर काय! चाळीत एवढं सं घर. घरात भरपरू
माणसं. दोन नणंदा. दु रा िसणीसारखी सास.ू त डाला येईल तसा, आरडा-ओरडा करणारा
सासरा, आई या क ात असणारा नवरा.’
ित या चेह यावरचं िचरं तन हा य नाहीसं होऊन यावर िवषाद िदसत होता.
`मी खेड्यात वाढले होते. शेत-मळा, मोठी-मोकळी जागा आिण घर. फिटकासार या

पा याची परसात िवहीर. थंडगार िनंबा या झाडाखाली वाढले मी. ितथलं खुराड्यासारखं घर,
सतत िकंचाळणारा रे िडओ-टी. ही. घरात सुनेचं थान मोलकरणीचं. नव याबरोबर चार श द
बोलायची सोय नाही.’
`तुमचे यजमान कसला धंदा करायचे?’
`छोटीशी चहा-पावाची हातगाडी होती. यालाच `िबझनेस’ असं ग डस नाव िदलं होतं!
आप या देशात कुणा याही श दावर िव ास ठे वू नये बघा! हजार खोटं बोलन
ू एक ल न
ठरवावं हणतात- पण एवढं दुसरं कुठलंही पाप मोठं नाही असं मला वाटतं.’
गौर मां या मनात सुरभी या ल नाची आठवण तरळून गेली.
`मला तर माहे रीही गाढवासारखं राबायची सवय होती. तरीही इथं िदवस-िदवस राबन
ू
कामंच संपत न हती. मा या रा िसणी नणंदा मा या साड्या नेसन
ू िमरवाय या आिण वर
मलाच िशवीगाळ कराय या. आता िवचार करताना वाटतं, िबचा या! यांचीही ल नाची वयं
झाली होती. घरात या प रि थतीमुळे याही िबथरत असतील कदािचत!’
`हं-’
`अशा प रि थतीत मा या िवनयचा ज म झाला. मी कपडे धुताना आिण वयंपाक करताना
एकच व न बघत होते. माझं घर असावं, यात आ ही दोघं आमची मुलं. आईसारखी ेम
करणारी सास,ू मैि णीसार या नणंदा, घराभोवती व छ हवा आिण िहरवीगार बाग, शांत
वातावरण!’
`पण तुम या भोवतालचं वातावरण तर-’
`होय! अगदी मा या व नािव
होतं ते. यामुळे माझं मन अिधकािधक व नातच रमू
लागलं. यामुळे मा या हातन
ू नेहमीसारखं कामही हायचं नाही. संतापलेली सासू अनेकदा
डो यावर भांडी आदळायची.’
गौर मां या डो यांसमोर ते
होती.

य तरळून गेलं. याचा

ये

अनुभव घेतलेली आशा सांगत

`सासू या छळामुळे माझी व नं कमी न होता वाढतच रािहली. वा तव जगात राह यापे ा
व नां या दुिनयेतच मी जा त वेळ राहत होते. मला या वेळी कशातही रस रािहला न हता.
कुणाशी बोलणं नको, नेह नको, जेवण-खाण नको! मी आिण माझी व नं ब स!’

गौर मांना हे आकलन क न घे यालाही कठीण होत होतं.
`िकती िदवस असं चाललं होतं?’
`िकती तरी मिहने. ते हा माझं मा या िवनयकडे ही ल न हतं. एकदा तर सासबू ाइनी
संतापानं मला डागलंदेखील!’ बाही वर सा न आशानं सासू या ू रपणाचा पुरावा दाखवला.
गौर मा घाब न गे या.
सास-ू सन
ू ेचं नातं उं दरामांजरासारखं असतं हे यांनाही ठाऊक होतं. याला थल-कालाचं
बंधन नाही हे ही या मानत हो या. पण तरीही ीच ीशी एवढ्या श ु वानं वागू शकते?
गौर मांकडे आशाचं ल

न हतं. ती आपली कथा पुढं सांगू लागली.

`एकदा माझे बाबा सहज हणन
ू मला भेटायला आले. माझी प रि थती बघन
ू यांचा जीव
कळवळला. आम या गावचा एक मुलगा डॉ टर होता. याला भेटून ते खपू रडले हणे. शेवटी
तोच आम या घरी आला. मा या यजमानांना यानं सांिगतले, िहला मनोरोग झालाय.’
गौर मां या भुवया उचल या गे या. `होय?’
मनो

ण हणजे वेड एवढं च ठाऊक अस यामुळे यांची ती िति या होती.

`पण मा या यजमानांनी मा या बायकोला काहीही झालं नाही असं सांगन
ू याला िपटाळून
लावलं.’
`पुढं?’
`पुढं काय! दररोज कोप यात रडत बसणा या बायकोला बघन
ू तेही कंटाळले. िशवाय
बायकोचा कामालाही उपयोग होईनासा झाला ना! मग सासहू ी आरडा-ओरडा क लागली.
आप या सरकारनं एकच बायको करायचा कायदा केला ते बरं झालं! नाहीतर एवढ्या
अवधीत मला न क सवत आली असती!’
`अ यो!’
`शेवटी पु हा एकदा बाबा आले आिण मला तीन मुलं आहे त असं समजन
ू िहला कायमची
सांभाळे न असं सांगन
ू मला माहे री घेऊन आले. मटल हॉि पटलम येही दाखवलं.’
`लवकर गुण आला?’

`लवकर कसला? दोन वष लागली यासाठी. औषधं, गो या एक-ना दोन! डॉ टरांनी
सांिगतलं, सगळं च िह या मनािव
होत गे यामुळे ही अशी झाली आहे . िहला पु हा सासरी
पाठवू नका, हणन
ू ही यांनी सांिगतलं. मी आिण िवनय माहे रीच राह लागलो.’
`मग इथं कशा आला?’
`आम या बाबांचे एक गुजराथी िम होते. यांना यय
ू ॉकम ये िकराणा मालाचं दुकान आिण
हॉटेल काढायचं होतं. िव ासू जोड याची यांना गरज होती. वयंपाक करावा लागणार होता.
िहशेबही पाहायचा होता. माझे बाबा मला आिण मा या यजमानांना पाठवायला तयार झाले.’
`तुमचे यजमान तयार झाले?’ यांनी आ यानं िवचारलं.
`तयार नसायला काय झालं? यांनाही डॉलर हणजे काय हे ठाऊक होतंच. माझी खडूस
सासहू ी मला `तच
ू आम या घरची भा यल मी’ हणू लागली!’
`आिण तु ही?’
`माझं मन पण
ू पणे कोमेजन
ू गेलं होतं. नव याला सोडायची तर इ छा न हती. दु सासू या
हातन
ू सुटका क न घे याची सुसंधी वाटली मला ती! देवानंच हा माग दाखवला असं वाटलं
मला.’
`भीती वाटली नाही?’
`भीती कसली? एकदा या मनोरोगातन
ू िफ न आ यावर काहीही वाटेनासं झालं होतं.
एकदाचे इथं आलो. आम या बाबांनी यासाठी िकती कज काढलं, िकती क काढले, ते
सारं पािहलं तर यापुढे माझे क काहीच नाहीत! मा या भावांनी आप या वाट्याची जमीन
गहाण टाकली!’ भावनावेगानं आशाला हंदका आला. गौर मांनी अनुकंपेनं ितला थोपटलं.
भावनावेग आव न ती हणाली,
`आिण इथं कुणी आम यासाठी वगाचे दरवाजे उघडून वाट पाहत न हतं. यय
ू ॉक हणजे
आपलं मुंबईच हणा ना! शरीर वयंपाकघरात िशजन
ू िनघत असलं तरी मन मा शांत होतं.
अितशय क ानं एकेक डॉलर साचवू लागलो! एकदाही या यय
ू ॉकमधन
ू बाहे र पडलो नाही.
येक डॉलर आिण पगार साचवन
ू बाबांना, शेत सोडवन
ू घे यासाठी आिण कज फेड यासाठी
पाठवत रािहले.’
`तुमचे यजमान ग प होते?’

`अशोक? आईजवळ असताना आईचं लेक होतं. आता बायको बरोबर असताना बायकोचा
नवरा! माझं सगळं तो ऐकू लागला. तीन वषात आ ही सारा यवहार िशकून घेतला.
यानंतर आ हाला घेऊन आले या गुजराथी भाइना आ ही वेगळे होऊ हणन
ू सांिगतलं.’
`ते रागावले असतील!’
`राग आ यािशवाय कसा राहील? पण मीच यांना नीट पटवन
ू सांिगतलं, `तु ही आम या
ीनं य देव आहात. पण आ हीही आमचं जीवन जगायला हवं क नाही?’ यांनाही ते
पटलं. अजन
ू ही आ ही यय
ू ॉकमध या यां या दुकानातन
ू च सामान आणतो. इथं जया हणन
ू
आहे त ना, यां या घरी गुढीपाड या या पज
ू े या वेळीही मी वत: यादी तयार करते आिण
सामान आणन
ू देते. आ ही यापारात फसवणक
ू करीत नाही. हे लहान गाव आहे . लगेच नाव
िबघडतं. िशवाय फसवणुक नं कुणी फार मोठाही होत नाही. या आकाशात या शंकरानं ावं,
आपण ते झोळीत यावं!’
`आता कसे आहात?’
`फारच छान! देवानं आ हांला काहीही कमी केलं नाही. आ ही काही गडगंज ीमंत नाही.
तरी आमचं छोटंसं घर आहे . घरापुढे बाग आहे . िवनय मोक या हवेत खेळतो. माझं ऐकणारा
नवरा आहे . सासरचा ास नाही. मला यानंतर कधीही िड ेशन आलं नाही. मा या छोट्या
घराची मीच मालक ण आहे !’
`आता तुम या सासबू ाई काय हणतात?’
`पैसा पािहला क लाळ घोटणा यांची जात यांची! सार या हणाय या, तु या दुस या
बाळं तपणा या वेळी मी येईन. आ ही यांना कधीच बोलावन
ू घेतलं नाही. हं! नणंदां या
ल ना या वेळी मा पैसे पाठवले. यांचं प आलं तर पाक टही न फोडता केरा या टोपलीत
टाकून देते. मला मा हा देश हणजे वग वाटतो!’
ित या बोल यात सरळपणा होता. ित या आवाजातन
ू पदोपदी जीवनाचा उ साह िदसत होता.
ितचा तरतरीतपणा ित या हालचालीतन
ू िदसत होता.
गौर मा ित याकडे ल

देऊन पाहत हो या.

`मी भारतातच रािहले असते तर आतापयत वेडी झाले असते िकंवा आ मह या क न
मोकळी झाली असते! कदािचत सासच
ू ा जीवही घेतला असता! मला ठाऊक आहे ,
मा यासार या ल ावधी बायका ितथं आजही असतील. सासू या छळानं िवटून जाऊन मरत
असतील. सग यांचं मा यासारखं सुदवै कुठून असणार? अ णभाई गुजराथ या पानं मा या

आयु यात देव आला. मी इथं आ यानंतर बाबांचं सारं कज िफटलं, मा या नणंदांची ल न
झाली, माझा मनोरोग कुठ या औषधािशवाय नाहीसा झाला!’
`तु हाला तुम या मुली या ल नाची काळजी नाही वाटत?’
`नाही कशी? ती काळजी सग यांनाच आहे . पण मुंबईमध या चाळीत राहणा या मुली
इथ या मुल पे ा फा ट अस याचं मीही पाहते. काहीही झालं तरी मी पु हा ितथं जाणार
नाही!’
चं ू या गाडीचा आवाज आला. गौर मा उठ या.
`फार लांबड लावली मी! कंटाळा आला?’
`नाही. डोळे उघड यासारखे झाले!’ गौर मा हणा या.
गौर मांनी याआधी कधीही जमुना या बेड ममधला वॉडरोब उघडला न हता. कुणा या न
कळत असले उ ोग कर याइतका हलकेपणा यां या वभावात न हता.
या िदवशीही चं ूनं ऑिफसला जाता-जाता सांिगतलं होतं, `अ मा, शटचं बटण लावन
ू
ठे वशील? वॉडरोबम ये शट ठे वलाय-’
सतत काम करायची आवड अस यामुळे गौर मा दुपारी काही ना काही काम शोधत
असाय या.
चं ूचा शट काढ यासाठी यांनी वॉडरोब उघडला आिण ितथं कोप यात ठे वलेला फोट चा
अ बम खाली पडला. यांनी तो सहजच उचलला आिण पाह लाग या.
तो चं ू आिण जमुना या ल नानंतर लगेच काढले या फोट चा अ बम होता. वेगवेग या
गावी ते िफ न आले होते. गौर मांना याचंही बरं च कौतुक होतं.
अ ब चाळता-चाळता एका फोटोनं यांची नजर खेचन
ू घेतली. नायगरा फॉ स या समोरचा
तो फोटो होता. या फोटोत या जमुना या अंगावर या साडीनं यांचं ल वेधन
ू घेतलं होतं.
सुरभी या ल नात जमुनानं ितला पाच साड्या भेट िद या हो या, यांत या साडीचा समावेश
होता. होय. यांनी आणखी िनरखन
ू पािहलं- नेसलेली साडी ितनं भेट हणन
ू - तीही ल नाचं
ेझट हणन
ू िदली होती.
गौर मांनी ितथं असलेले सगळे अ बम बाहे र काढून

य

फोटो ल

देऊन पािहला.

यांना वेगळाच शोध लागला. हीच न हे , जमुनानं भारतात आणन
ू िदले या सग या साड्या,
या ना या फोटोत ित या अंगावर झळकत हो या.
अमे रकेत या साड्या िवटत नाहीत, िकतीही वेळा नेसलं तरी चुरगळत नाहीत, भोकं पडत
नाहीत. यामुळे जुनी साडी आिण नवी साडी यातला फरकही कळत नाही. जमुना इथं साड्या
नेसन
ू नंतर भारतात येताना याच साड्या `या मी तुम यासाठी आण या आहे त’ असं सांगन
ू
देत होती.
हे च स य समजन
ू गौर माही डॉलर सुनेचं भरपरू गुणगान करत हो या!
आता मा गौर मांचं मन कडवट बनलं. नेसलेली साडी एकमेक ना दे यात गैर नसेलही.
पण ल नासार या शुभ संगी देऊन फसवणक
ू करणं यो य न हे .
जमुनानं चलाखपणे ही फसवणक
ू केली होती.
आता हा िवषय काढून िवचारायला गेलं तर ती हणेल, `सुरभीला मी माझी बहीणच मानते.
यामुळे मी एकसार या दोन साड्या घेत या हो या.’
`तर मग तुझी साडी दाखव’ हटलं तर हणेल `आईकडची जुनी मोलकरीण सारखी साडी
मागत होती- ितला िदली मी!’
गौर मांना आणखीही आठवलं.
`क ट स’म ये अडचण येऊ नये हणन
ू मी जु या वापरले या साडीसारखी आणली आहे
असंही ितनं सांिगतलं होतं. वापरलेलीच साडी अस यावर पु हा हे नाटक करायची काय गरज
होती?
गौर मांना ती पणे वाटलं- आ ही गरीब अस.ू आ हाला अमे रकेत या व तंिू वषयी आवड
असेल- तरीही जु या वापरले या साड्या भेट हणन
ू घे याइतक वाईट प रि थती मुळीच
नाही!
गौर मांना वाईट वाटलं. यानंतर जमुना िकंवा चं ूला काहीही आणायला सांगायचं नाही हे
यांनी मनोमन ठरवलं.
दर आठवड्याला शिनवारी-क नड मैि णी एखा ा िठकाणी भेटायची जमुना आिण ित या
मैि णीची प त होती. या शिनवारी मैि णी या ग पा जमुना या घरी ठर या हो या.
सग याजणी काही ना काही खा पदाथ क न घेऊन याय या. चार-पाच तास एक राहन

ग पा, गाणी वगैरे क न करमणक
ू क न याय या आिण आपाप या घरी िनघन
ू जाय या.
या ग पा फ बायकां याच असत.
जमुनानं सासल
ू ा `तु हाला हवा तो खा पदाथ करा’ असं सांगन
ू मोठीच मोकळीक िदली
होती! पण अलीकडे गौर मा मा सारं ितलाच िवचा न कराय या. का कोण जाणे, अलीकडे
यांना `हे आपलं घर नाही- जमुनाचं आहे ’ हे ती पणे जाणवत होतं.
गौर मांनी शेवयाचं उि पट आिण वडे क न िदले. लेटीची तयारी करणं आिण चहा-कॉफ ची
यव था करणं जमुनाचं काम होतं.
या मुल म ये आपलं काय काम, असा िवचार क न गौर मांनी मानसीला ॉमम ये घातलं
आिण या िफरायला बाहे र पड या. नऊ-दहा मिह यांची मानसी आता मुकाट्यानं बसन
ू न
राहता भरपरू दंगा करायची. गौर माही थोड्या अ व थच हो या. इथं येऊन खपू च िदवस
झाले असं वाटून यांना पु हा-पु हा बगळूर या आप या घराची आठवण येत होती.
गौर मांना िफरायला जायचा उ साह वाटेना, ते हा या िन या र याव नच मागं वळ या.
येता-येता मानसीही झोपी गेली.
घरात ग पांना ऊत आला होता. या दाराजवळ आ या आिण आपला संदभ ऐकताच या
थबक या. जमुना बोलत होती. ितला गौर मांची चाहल लागली न हती.
खरं तर गौर मांना चो न ऐकायची कधीच सवय न हती. आपलं नाव ऐकून यांना वाटलं,
जमुना कदािचत आपलं कौतुक करत असेल, वषभर राहन आपण इथलं सगळं पािहलं,
यािवषयीची कृत ता य करे ल. गावी ितला िकती मान िमळतो, यािवषयी सांगेलया कुतहू लानं ऐकू लाग या.
`तु ही काहीही हणा, तुम याइतकं शहाणपण मला नाही हे मी मा य करते! मा या
पीएच.डी. चा काहीही उपयोग नाही इथं! तु ही सासच
ू ं मन पण
ू पणे काबीज केलं आहे !’
डॉ टर सुधा मनापासन
ू हणत हो या.
`होय तर! मा या सासन
ू ं मला िलिहलेली प ं दाखवेन हवं तर! लेक समान असले या
जमुनास असा या मायना िलिहतात. तच
ू तेवढी माझी सन
ू आहे स असंही यांनी मला
िलिहलंय.’
`हे तर आ यच आहे ! पण ितथं एक सन
ू आहे ना? तरीही या असं िलिहतात?’

`छे :! ती सन
प काय कामाचं? अगदी गावंढळ आहे
ू यां या िखजगणतीतही नाही. फ
ती. भारतातच राहायची लायक आहे ितची! त ड िमटून गाढवासारखी राबत असते- तरीही
सासच
ू ा ित यावर रागच आहे . मा यावर मा जीव उतू जातो यांचा!’
`नणंद कशी आहे तुमची?’
`अगदी आशाळभत
ू ! येक प ाम ये अमक
ू पाठवा- तमक
ू पाठवा एवढं च िलिहते. ितचा
नवराही तसलाच आहे . यांची इथं यायची फार इ छा आहे . तसं प पणे बोलन
ू दाखवलेलं
नाही. पण मला ठाऊक आहे - यानं याचसाठी ित याशी ल न केलंय. पण मी मा अिजबात
दाद िदली नाही.’
गौर मा चिकत झा या. हणजे िहला सुरेशचा लॅन ठाऊक आहे तर! सुरेश चटईखाली
िशरलाय तर जमुना रांगोळीखाली िशरली आहे !
जमुना पुढं सांगत होती, `कॅमेरा हवा, अमक
ू हवं, तमक
ू हवं हणन
ू िभका यासारखे मागत
असतात. हणन
ू मी तर प च पोहोचलं नाही हणन
ू सांगत असते.’
` यांना तुम यावर संशय येत नाही?’
`छे :! मा यावर यांचा पराकोटीचा िव ास आहे . मा या जु या साड्या यांना न या हणन
ू
भेट देते. शंका येऊ नये हणन
ू क टमची कथा सांगते. अहो, अमे रकेचं काहीही सांिगतलं
तरी यावर िव ास ठे वतात! आम या सासबू ाइचं काय सांग!ू खरं तर यांना िविनतेबरोबर
अखेरपयत राहायचं आहे ! पण यांचा मा यावर जा त िव ास! ित यािवषयी बरं -वाईट सांगत
असतात मला.’
`अशा आहे त या? कठीण आहे !’
गौर मा चांग याच दचक या. डोळे पा यानं भरले.
`होय. ल नाआधीच मी हे ओळखलं होतं. मा या विडलांचा गहाणवटीचा धंदा आहे ना! पैसा
दे याआधी समोर या माणसाची पारख कर याची कला यांना अवगत आहे . नाहीतर िदलेला
पैसा पा यातच जाईल ना! मीही तो गुण घेतलाय. उटीला दोन िदवस माय-लेक आ या
हो या. ते हाच मला हे समजलं. माझी सासू आहे गावठी आिण नणंद आहे मख
ू ! जाऊ
बावळट! इथं माझंच रा य राहील हे मा या ल ात आलं. यात िविनतेला माहे रचा आधार
नाही. पैशाचं पाठबळ नाही. नवरा बँकेत लक. वेगळं घर क न राहायची धमक नाही. या
घरात नोकरासारखी राबत असते. मी मा सासश
ू ी गोड-गोड बोलते. या आ यापासन
ू मी
वयंपाकघरात िफरकलेच नाही! यांना लाँ ीही िशकवली आहे .’

`तु ही खरं तर कंपनीम ये एि झ युिट ह हायला हवं होतं.
करवन
ू यायची हे तुम याइतकं कुणालाच जमणार नाही!’

येकाकडून कशी कामं

`इथला जावई शोध यासाठी मा या सासन
ू ं खपू च य न केले; पण मी मुलगा चांगला नाही
हणन
ू खोटंच सांगन
ू टाकलं!’
वा िकती परोपकारी जमुना! नणंदेचं केवढं क याण केलंय िहनं!
`ती नणंद इथं आली असती, तर आम या संसाराची इित ीच झाली असती! यापे ा संगी
प नास-शंभर डॉलस त डावर फेकले क नावही होतं आिण नसता तापही टळतो. आता
डॉलरचे चाळीस पये होतात. भारतातली मंडळी याच गुणाकारात रमन
ू जातात!’
`खरं य! तु ही हणता ते अगदी खरं य!’
`बघा ना! इथं आप याला हवं तसं आपण राहत असतो. मुलांना नॉन हे ज देऊ शकतो. केस
कापू शकतो. िबयर घेतली तरी कुणी िवचारत नाही. येणा या-जाणा या पाह यांचा ास नाही.
सास-ू सासरे आिण हाता या-कोता यांची सेवा करावी लागत नाही. मला तर अस या कामाची
िकळसच येते. सग यात मह वाचं हणजे इथं असताना आपले नवरे ही आपलं ऐकतात.
कारण दुसरी सपोट-िसि टमच नसते ना!’
`समजा, तुम या िम टरांनीच भारतात जाऊ या हटलं तर काय कराल?’ उमानं जमुनेशी
वाद सु केला.
`उमा, मी तर यांना सांिगतलं, तु हाला इंिडयात जाऊन सेटल हायचं असेल तर हा! मी
मा येणार नाही. तीन वषातन
ू तीस िदवस जाऊन ये याची प त चांगली आहे . हे अमे रकेत
नोकरी करतात. हणन
ू मा या विडलांनी माझं यां याशी ल न लावन
ू िदलं आहे . बगळूरम ये
नोकरी करत असते तर यांनी मुळीच िदलं नसतं. मा या विडलांकडून मला िमळणारा
पॉकेटमनी यां या बगळूरमधील पगारापे ा जा त असायचा.’
`तुम या सासबू ाई के हा परत जातील?’
`उमा, आम या सासबू ाइचं काय सांग!ू अमे रका हटली क यां या त डून टपा-टपा लाळच
टपकते! चं ू या मनात आप या आईला बोलावन
ू यायचं होतं. मी हटलं, मा या
बाळं तपणा या वेळी बोलावन
ू घेऊ या. हणजे यांची हौसही िफटेल आिण मलाही मदत होईल.
हणन
ू यांचा एक वषाचा ि हसा काढला.’
हणजे? िहनं मला नोकरासारखं राबवन
ू घे यासाठी बोलावन
ू घेतलं आहे तर! ही माझी

लाडक थोरली सन
ू ! गौर मांना कुणी तरी आसड
ू ओढ यासारखं झालं.
यावर उमाही समथन करावं तसं हणत होती, `खरं य! सग यांचा िहशोब केला तर बेबीिसट ग, भांडी िवसळणं, घर सांभाळणं, वयंपाक- ितिकटाचा खच कमीच हटला पािहजे!
असं कुणी घरात असलं तर चोरीचंही भय नसतं. वा जमुना! काय डोकं आहे तुमचं! एका
वषात केवढे पैसे वाचवलेत!’
`मा या सासच
ू ा हात मा िढला आहे . कुणी थोडं कौतुक केलं क भांडंच रकामं करते.
यामुळे मी जा तीचं सामान डीप- जम ये काढून ठे वते. अलीकडे सांगते- इथ या इंिडयन
टोअसम ये खपू महाग िमळतं, मेन टोअसमधन
ू आणन
ू देते.’
डो यांसमोरचा पापु ा बाजल
ू ा स न सारं प होत अस याचा अनुभव गौर मांना येत
होता. सुनेनं आप याला राबणारं यं हणन
ू वापरलं आहे हे यांना उमजलं. यां या
शिनवार या केवळ बायकां या ग पांम ये याच कार या िवषयांवर चचा होत असा यात.
देवा रे ! इतके िदवस अशी कशी मी मख
ू होते?
यांना ती पणे जाणवलं, आपले पती इथं आले नाहीत, हे िकती चांगलं झालं! ते आले असते
तर ा सुनेनं यांनाही राबवन
ू घेतलं असतं. आपणही इथं राहता कामा नये. पेज िकंवा
आंिबल िपऊन राहावं लागलं तरी हरकत नाही- आपण आप या ह या या झोपडीत रािहलं
पािहजे.
सग या सुना जमुनासार या असतात काय? तसं काही नाही. सािव ी िकती चांगली आहे .
आिण प ा? तीही फार चांगली आहे . आपण या घरातली मुलगी आणतो, या घरचे गुण या
मुलीबरोबर आप या घरी येतात. हणतात ना, सुतासारखी साडी असते आिण आईसारखी
मुलगी असते. हणन
ू च मा तरा या मुलीशी ल न करावं हणतात हे खरं . या मुल ना
िश णाचं मह व असतं आिण पैशाची िकंमत असते. शाम णा हे वरचेवर सांगायचे ते अगदी
पटलं.
आता प पणे यांना आठवलं- जमुना या माहे रची ीमंती बघन
ू आपले डोळे िदपन
ू गेले
होते. मागं-पुढं न बघता ही मुलगी आपण चं ू या ग यांत बांधली ना!
मानसी या रड याचा आवाज ऐकताच आतलं बोलणं थांबलं. ितला घेऊन गौर मा आत
आ या.
थोड्याच वेळात सग या बायका आपाप या घरी परत या. काहीही न दाखवता जमुना
हसतमुखानं उठली.

गौर मांना रा भर डो याला डोळा लागला नाही. यां या दु:खाला उशी सा ी होती.
प ा ापा या फुफाटयात या िशजन
ू जात हो या.
यां या डो यांसमोर सारखी िविनतेची मत
ू येत होती.
आई-वडील नसलेली पोरक िविनता यां या ेमासाठी हपापली होती. ित या वाग याबोल यातन
ू ते प िदसत होतं; पण गौर मांनी ितकडे जाणन
ू -बुजन
ू दुल केलं होतं.
जमुना घरात ये यापवू चं वातावरण यांना आठवलं. यानंतर मा वातावरण कडवट झालं
होतं. आपण िविनतेसाठी काहीही केलं नाही हे यांना ती पणे जाणवू लागलं. ित या ल नात
आपण ित यासाठी चांगली साडी घेतली नाही. यांनी आप या हातात या सो या या बांगड्या
जमुनेला िद या हो या- पण ित या लेखी यांची काहीच िकंमत न हती.
जर आपण याच बांगड्या िविनतेला घात या अस या, तर ितनं संदभ येताच येक वेळी
सग यांसमोर `आम या सासबू ाइनी िद या’ हणन
ू सांगत कौतुक केलं असतं. आपण ित या
बाळं तपणा या वेळीही असंच वागलो. यामुळे ती धारवाडला िनघन
ू गेली. सुरभी या ल नाचा
मुहतही अलीकडचा काढता आला असता; पण केवळ जमुनाचा िवचार क न आपण ल न पुढं
ढकललं. या वेळी आपण िविनतेचा िवचारच केला नाही.
हाच भेदभाव आपण नातवंडां या बाबतीतही केला. हषसाठी आपण शंभर पये पाठवले होते,
तर मानसी या बारशाला सो याची साखळी केली होती.
आिण डोहाळे जेवणाचंही असंच! िविनतेसाठी िहरवा लाऊजपीसही यांनी आणला न हता.
िगरीशचा बेताचा पगार आहे - आपण का साडी आणायची असं यांना वाटलं होतं; पण
जमुनासाठी िहरवी रे शमी साडी आणली होती. गे या जवळ-जवळ वषभरात जमुनानं ती साडी
अंगालाही लावली न हती. ित या ीमंतीम ये यांनी साडीसाठी खच केले या पाच हजार
पयांची काहीच िकंमत न हती!
हणजे दु न ड गर साजरे हणतात ते खरं तर! रं गीत आकषक पं यामागील काट्याचोयट्या िदस या.
जर मी अमे रकेला आले नसते तर अशाच अ ानात राहन जमुनाचं गुणगान करत रािहले
असते!
गौर मांना आता या णी िनघन
ू जावंसं वाटलं. जवळच मैसरू असतं तर या तशा िनघन
ू ही
गे या अस या; पण अमे रकेतन
ू तडकाफडक िनघन
ू जाणं श य न हतं. एखा ा िपंज यात
बंिद त केले या ा यासारखं यांना वाटत होतं.

यांनी चं ूपुढे

ताव मांडला, `चं ू, कुणी भारतात जाणार असेल तर मीही जाईन हणते.’

`का गं?’
`वष झालं घर सोडून! मानसीही आता मोठी झाली. आता तु ही दोघंही िनि ंत मनानं
नोकरीवर जाऊ शकाल.’
चं ूला आ य वाटलं नाही, पण जमुना चिकत झाली. ती हणाली, `एवढ्यात जाणार?
एवढ्या लवकर ितथं जाऊन तरी काय करणार? आता तर बगळूरम ये पा याची खपू च
अडचण आहे हणे. िवजेचाही ास आहे . कशाला जाता तु ही? आपण अ णांनाच इथं बोलावन
ू
घेऊ या. आणखी वषभर राहन जा.’
`नको बाई! पा याची अडचण असो िकंवा आणखी काही असो, आपलं घरच आप याला बरं
वाटतं! इथं यासाठी आले, ते तर झालंच! सगळं पाहनही झालं! तु हाला आम याकडून श य
तेवढी मदत झाली. आता मला गेलं पािहजे. आता आ हा दोघांचंही वय झालंय. इथं काही
आजारपण आलं, तर तु हालाही उगाच ास! आ ही ितथंच राहणं चांगलं!’
`जमुना, अ मा हणते ते खरं य! ितलाही कंटाळा आला असेल. सोबत िमळाली क अ माला
पाठवन
ू देऊ या.’
या िदवशी ऑिफसातन
ू घरी आले या चं ूनं िवचारलं, `अ मा, तु या अलमेल आडनावा या
कुणी मैि णी आहे त काय?’
` या आडनावाची िकतीतरी कुटुंबं मा या ओळखीची आहे त. तू कुणािवषयी सांगतोयस?’
`आम या कंपनीत यय
ू ॉकहन शांता नावा या सॉ टवेअर इंिजिनयर आ या आहे त. बोलताबोलता या हणा या- तुम या आइना अलमेल शांता आठवते काय िवचारा!’
`टी नसरीपरू चे अलमेल मा या चांग या मािहतीचे आहे त. याम अयंगारांची मुलगी. मा याच
वयाची असेल ती. तुला आठवत नाही! रामानुज अ हारात राहायचे ते. शांता तु यापे ा वयानं
थोडी लहान असेल. मी ित या केसांची नागवेणी घालायची. फार िदवस झाले ितला भेटून.
आता कुठं आहे कोण जाणे!’
`मला काहीच आठवत नाही. तच
ू बोल यां याशी.’
गौर मांना फार आनंद झाला. खेड्यात या मैि णीची मुलगी! अगदी लाड या मैि णीची
मुलगी. र ाचं माणस
ू हणता येईल, इत या जवळचं!

चं ूनं शांताला फोन क न सांिगतलं, `शांता, माझी आई तुला भेटायचं हणते.’
`आणखी दोन तासांत िजम आटोपन
ू येईन. ितथन
ू येताना तुम या घरी मावश ना भेटायला
येईन. आज रा ी यांना मा या घरी ग पा मारायला घेऊन जाईन. नाही तरी उ ा सु ी आहे .
येते सं याकाळी. मावश ना सांगा!’
चं ूनं तो िनरोप गौर मांना सांिगतला.
सारं ऐकून गौर मांनी िवचारलं, `चं ू, िजम हणजे काय रे ?’
`शरीराला यायाम दे याचं िठकाण.’
` हणजे तालीम क काय? यायाम-शाळा असते तशी?’
`नाही. ितथं वेगवेग या मिशनी असतात. घाम गळे ल एवढा दररोज यायाम केला तर
िफगर छान राहते. तु ही गावाला गे यावर मीही सु करणार आहे ! मा या शिनवार या
मैि ण नी िजम सु केलंय. िकती ि लम झा या आहे त या!’ जमुना हणाली.
`मी हणते, ि लम हायला िजम कशाला पािहजे? शरीर वाकवन
ू घरातली कामं केली तरी
पुरेसं आहे . आमची िविनता पाहा! कपडे धुते, फरशी पुसते, बागेतली कामं करते. िजमिशवाय
ि लम आहे ती!’
थमच िविनताचं एवढं कौतुक सासू या त डून जमुना ऐकत होती. ितनं नकळत भुवया
उडव या.
गौर मां या मनात बगळूर या आठवणी फेर धरत हो या. िविनतेची अिव ांत मणारी
आकृती यां या डो यांसमोर आली.
शांता या घरी जा यासाठी गौर मा तयार झा या.
अलीकडे यांचं मन या घरात मुळीच रमत न हतं. जा यासाठी यांनी जमुनाला िवचारलंही
नाही. वाटलं, िहला काय िवचारायचं यात? िहची कसली भीती?
शांताला भेटून खपू च िदवस– अंहं, वष झाली होती. गौर मां या पांढ या केसांम ये ल णीय
भर पडली होती. शांताही थल
ू वाटत होती. गौर मांना पाहताच ती उ साहानं हणाली,
`मावशी, ओळख पटते क नाही? तु ही माझी नागवेणी घालत होता ते हा! आता पाहा तर!
साधी वेणीही नाही.’

`तुझंच काय सांगतेस बाई! आता बहतेक कुणीच वेणी घालत नाही. मा या धाकट्या सुनेची,
िविनताची वेणी मा चांगली हातभर लांब असते हं! अगदी नागासारखी जाड आिण
काळीभोर!’
जमुनाचा काही

ण आ वासलेलाच रािहला.

शांता आिण गौर मा िनघन
ू गे या.
`शांता, तु या आई कुठं असतात गं? िकतीतरी िदवसांत यांचीही भेट झाली नाही.’
`हासनम येच राहते ती.’
`तू इथं कशी आलीस? तुझं ल न झा याचं समजलं. तुझे यजमान कुठं असतात?’
`ती एक मोठीच कथा आहे . मन-मोक या ग पा मार यासाठीच मी तु हाला मा या घरी
घेऊन चाललेय. चं ू आिण जमुनापुढे सांगायला संकोच वाटतो, पण तुम यापुढे मा सांगावंसं
वाटलं.’
असं काय घडलं असेल? गौर मा या िवचारात गढ या असतानाच ितचं घर आलं.
तो बंगला न हता- अपाटमट होतं. शांतानं आप या घराचं दार उघडलं. या भागात अशी
शेकडो अपाटमटस् िदसत होती. ते दोन बेड मचं सवसाधारण घर होतं. ितथं अमे रकेमधलं
कुठलंही वैभव िदसत न हतं. घरात मोजकंच आव यक तेवढं च सामान होतं.
टेबलावर शांता आिण ित या मुलीचा फोटो होता.
गौर मा आणखी बुचक यात पड या.
`मावशी, जेवता ना? माझा वयंपाक चालेल का तु हाला?’
`शांता, अमे रकेत मला सगळं चालतं. पण आज गु वार ना! माझं जेवण नाही.’
शांतानं यांना केळी िदली. वत:चं जेवण ितनं माय ोवे हम ये गरम करायला ठे वलं आिण
हणाली, `माझी कथा ऐकताना कंटाळा येणार असेल तर सांगणार नाही. काही वेळा वाटतं,
उगाच आपलं दु:ख कशाला वाटत जायचं?’
`असं का बोलतेस? तू तर मा या सुरभीसारखी मला!’

`सांगते. माझं ल न मुकुंदाबरोबर झालं ते हा तो सॉ टवेअर कंपनीत ऑपरे टर हणन
ू लहान
नोकरी करत होता. माझे वडील देवळातले पुजारी- हणजे प रि थती साधारण होती.
अ यासात मी नेहमी पुढं असायची.’
`होय. तुला ब ीस िमळा याचं मीही पािहलं आहे .’
`अ पांनी तर अ ू ढाळत सांिगतलं- बाळ, तुला इंिजिनयर करायची माझी ताकद नाही! मला
मेरीट-सीट िमळूनही मी जाऊ शकले नाही. शेवटी फ बी. ए सी केलं. ितथंही चांगले मा स
िमळाले. बगळूरला आले आिण कॉ यटू र कंपनीम ये ेिनंगचं काम िमळालं. याच वेळी
ल नही झालं.’
`तु यासार या नोकरी करणा या मुलीचं ल न होणं काहीही कठीण नाही.’
`ल न झालं तरी नोकरी सुरच होती. मा या सास-ू सास यांनाही पैसे िमळवणा या सुनेचा
अिभमान होता. मुकुंदाला मा यासार या पगाराची नोकरी िमळाली नाही. नवं काम पटकन
आ मसात कर याची आिण भरपरू क घे याची माझी तयारी असायची. पगारा या रकमेतली
पाऊण र कम सास-ू सास यांकडे देत होते.’
`का? आ ही आम या सुनेकडून एक पैसाही घेत न हतो.’
`सगळे तुम यासारखे नसतात, मावशी! पुढं मला आणखी चांगली नोकरी िमळाली. यातन
ू
मला इथं ये याची संधी िमळाली. कॉ यटू र या कामा या िनिम ानं खपू जणं इथं येतात.
गे या वष सुमारे प नास हजार कॉ यटू र िवषयातील लोकांना इथला ि हसा िमळाला हणे.
मुकुंदही आला.’
`आिण बाळ?’
`आ ही इथं आ यानंतर लता ज मली. मुकुंद काही फार बुि मान नाही. इथं आ यानंतरही
तो कुठ या िवशेष कामात रमला नाही. मीच भरपरू क घेऊन मुलीला वाढवत होते. िशवाय
घरीही पैसे पाठवत होते.’
` हणजे तहू ी डॉलर-सन
ू झालीस तर!’
` हणजे काय मावशी? डॉलर-सन
ू , येन-सन
ू , प ड-सन
ू – असे सुनांचे कार आहे त क
काय? सन
ू हणजे सन
ू !’
`जाऊ दे शांता! तु या हे ल ात येणार नाही. तू पुढं काय झालं ते सांग.’

`मा या सासल
ू ा िकतीही डॉलस पाठवले तरी ितची भक
ू शमत न हती. दरवष आ ही येणार
हट यावर लांबलचक सामानाची यादी पाठवन
ाय या. मीही न चुकता सगळं घेऊन
ू
जायची. पुढ या वेळी पु हा तीच यादी- तेच सामान!’
` हणजे काय? तुझी सासू यापार करायची क काय?’
`देवाला ठाऊक! काय कराय या कोण जाणे! एवढं क न यां या त डात सतत मा या
जावेचंच गुणगान चालायचं, िबचारी, ती काही अमे रकेत राहत नाही ना- वगैरे वगैरे. यावर
मुकुंदही हणायचा- हातारपणी आई-विडलांची सेवा करायची सोडून या परदेशात काय
राहायचं- माघारी जाऊ या. पण मी मा नकार िदला. यातन
ू च भांडणं सु झाली.’
`के हा थांबली ही भांडणं?’
`डाय होस झा यावर! दररोज मा या पैशावर तो मजा करायचा, दा यायचा आिण वर
मलाच मारायचा. िशवाय त ार करायचा- तू माझी सेवा करत नाहीस, उषा-विहनी कशा
मा या भावा या बुटांना पॉिलश करते- पायांना चोळून देते- तेल लावन
ू हाऊ घालते- उलट
उ रं देत नाही. तू मा काही ऐकत नाहीस. मा यापे ा जा त कमावतेस हणन
ू म तवाल
झालीस- वगैरे-वगैरे.’
`तुझी हशारी बघन
ू याला म सर वाटत असेल.’
`तसंच होतं. नव या या हशारीचा बायकोनं अिभमान वाटून यायचा- बायको हशार असली
तरी ितनं मार खायचा काय? हा कुठला याय? आप या समाजात आया मुलांना उगाच फार
शेफा न ठे वतात. मा या सासबू ाई तर हणतात- `पतीची सेवा करणं हा तुझा धम आहे !’
एक कडे तु हाला मा या कमाईचा पैसाही हवा आिण मी सेवाही केली पािहजे. मावशी, तु हीच
सांगा- हे दो ही कसं श य आहे ? एवढा वेळ आिण श कुठून आण?
ू दो ही नाटकं कशी
जमणार?’
`शांता, मी काही घराबाहे र पडून नोकरी केली नाही. काय सांगू मी? मी फ गिृ हणी
हणन
ू संसार केला. तरीही एक सांगते- सग यांनी पर परांना सांभाळून गु या-गोिवंदानं
रािहलं पािहजे- हाच जीवनाचा परमधम! घरात या मोठ्यांनी संयम पाळायला पािहजेलहानांवर ेम करायला पािहजे. मी चौथीपयत िशकले- काय सांगू आणखी?’
`मावशी? मा या मुलीला मी उटी या हॉ टेलम ये ठे वलंय. मुकुंदशी डाय होस झाला,
माहे र या माणसांनीही मलाच दोष िदला. घराला कािळमा लावलास हणाले. मला मा आजही
मी जे वागले ते यो य केलं असं वाटतं. मावशी, मला हा देश अितशय आवडतो.
मा यासारखीला आप या देशात उपे ेन पािहलं जातं. या समाजात मा या मुलीलाही थान

नाही. इथं कुणीही मा या वैयि क जीवनात डोकावायला येत नाही. माझं काम पट यावर
मोशन देऊन मला इथं पाठवलं आहे . पुढ या वष लतालाही इथंच बोलावन
ू इथ या शाळे त
घालेन. मी तर इथं सुखात आहे . ितथं असते तर अस या नव याबरोबर सारं आयु य मला
तळमळत काढावं लागलं असतं. इथं मी वतं प यासारखी राहते.’
दुस या िदवशी सकाळीच शांतानं िवचारलं, `मावशी, इथं जवळच ल मीचं देऊळ आहे . जाऊ
या?’
`पण बरं च दूर आहे ना ते?’
`नाही. फ पाचशे मैलांवर आहे . ितथंच सादाची यव था आहे . मी ाई ह करे न. चला
जाऊ या!’ ित या वरात उ साह ओत ोत भरला होता.
आपलं क मय जीवन बाजल
ू ा सा न शांता िकती उ साहानं वावरत होती! चारचौघांसारखा सुखी संसार असता तर कशी असती ही! या मख
ू मुकुंदाचंच दुदव हणायचं!
शांता अ यंगारी प तीनं रे शमी साडी नेसन
ू समोर आली ते हा गौर मा भानावर आ या.
शांताचं ते प पाहन यांना आनंद झाला.
`मावशी, अलीकडे इथं खपू देवळं झाली आहे त. आधी पीट्सबगचं ित पतीचं देऊळ तेवढं
होतं. आता भारतात या वेगवेग या भागांतन
ू अनेक माणसं इथं येतात. सगळे देव-देवतां या
छायेत वाढले आहे त ना! यामुळे आता िकतीतरी देवळं बांधली आहे त.’
`हे फ

ल मीचं देऊळ आहे ?’

`नाही. इतरही अनेक देव ितथं आहे त. गणपती, िव ण,ू राम, शंकर, ष मुखआपाप या देवाची पज
ू ा क शकतो.’

येकजण

`आिण पुजारी?’
` यांना भारतातन
ू बोलावन
ू घेतात. पाच वषाचा ि हसा असतो यांचा.’
सु ीचा िदवस अस यामुळे देऊळ भ ांनी भ न गेलं होतं. तरीही गडबड-ग धळ न हता.
कार पाक गसाठी
वेगळी जागा होती. ड टबीन, पावती-ऑिफस– थोड यात सांगायचं तर
ं
भारतातले देव आिण देऊळ अमे रकेत या व छतेमुळे देखणे िदसत होते!
एक कडे ीरािभषेक आिण
ािभषेक चालले होते, तर दुसरीकडे एका तिमळ त णाचा
गो या त णीशी िववाहिवधी चालला होता. सं कृत उ चार न येणा या मुलाची इंि लशम ये

उपनयनाची तयारी चालली होती. आणखी एक कडे सुदशन होमाची तयारी चालली होती.
गौर मा आता एक नवाच अनुभव घेत हो या.
रा ी शांतानं गौर मांना चं ू या घरी सोडलं आिण पु हा-पु हा भेटीचा आनंद घोळवन
ू िनघन
ू
गेली.
गौर मांचं भारतात परतायचं न क झालं ते हा एक िदवस चं ू हणाला, `अ मा,
जा याआधी िवनोद शहा या आइना माधुरी बेनना भेटू या. या तुला भेटायचं हणतात.’
`कोण रे ?’
`मा या िम ाची आई. यां या घरी जाऊन येऊ या?’
`अरे , मला यांची भाषा येत नाही. नुसतं भेटून काय करायचं?’
`तेही वै णव आहे त. भेटायची खपू इ छा आहे यांना.’
लगेच जमुना हणाली, `तु ही ितथं जात असाल तर मला वाटेत उमाकडे ॉप करा.
ित याकडे आजची शिनवारची मीिटंग आहे .’
गौर मां या मनात आलं- आज कुणा या सासच
ू ा उ ार होणार आहे कोण जाणे!
चं ूचं मन राख यासाठी गौर मा िवनोद शहा या घरी गे या ते हा कु याएवढ्या मांजराला
माशाचे तुकडे भरवत याची प नी मीरा अंगणात उभी होती.
`िवनोद इथं नाही. या या आई या घरी गेलाय. आत या-’
`नको. माधुरीबेन कुठे आहे त?’
` या इथं राहत नाहीत. जवळच एक लहान अपाटमट आहे . ितथं राहतात.’
`का?’ अभािवतपणे गौर मां या त डून

आला.

नंतर चं ू हणाला, `सासवा-सुनांचं पटत नाही. एक ा राहन भांड यापे ा वेगळं राहणं
चांगलं ना?’
`मग इथं कशाला राहतात? यापे ा भारतात का राहत नाहीत?’

`िवनोद यांचा एकुलता एक मुलगा. आणखी कुणीही नाही यांना. यामुळे इथंच राहतात.’
गौर मा मनोमन आनंद या- `देवा रे ! माझी आज तशी प रि थती नाही ना!’
छोट्या या लॅटम ये माधुरीबेन आिण रामभ या यांचीच वाट पाहत होते.
भाषा कळायचा
होता- पण भावना समजत होती. गौर मांना िहंदी बरं चसं समजत होतं,
पण बोलता येत न हतं. माधुरीबेन जवळपास यां याच वया या हो या.
गौर मा भारतात परतत आहे त, या नशीबवान आहे त, अशी माधुरीबेनची भावना होती.
गुजराथी िमठाई, ढोकळा, िखचडी, िचवडा असे अनेक खा पदाथ यांनी तयार क न
ठे वले होते. यां या पाया या दुख यासाठी िवनोद औषध आणायला गेला होता. ते समजताच
चं ू हणाला, `तो सी. ही. एस.ला गेलाय ना? मीही जाऊन येतो.’
ितथं ितघंच रािहले.
`तु हाला यायला काही आण?
ू चहा-कॉफ क ल सी-सरबत?’
`काहीही नको!’ गौर मांनी खुणेनं सांिगतलं.
`का बरं ? आम या घरी येऊन तसेच कसे जाल? तु ही खरं तर आम या गावी यायला हवं
होतं. बडो ाजवळ खेडं आहे . ितथं आ ही तुमची एवढी सरबराई केली असती क , काही
िवचा नका. आमचे यजमान पो टमन होते. खेड्यातली सगळी मुलं पो टमनकाका हणन
ू
मागं लागायची. मीही गावात या बायकांना वयंपाकात िकंवा पापड कर यात मदत करत
होते. काकांवर तर सग यांचा फार जीव होता. व नातही आमचं गाव येतं आम या!’
या दोघ या डो यांत पाणी होतं.
`असं असताना इथं का आलात?’
`िकतीतरी मुलं देवाघरी गे यावर हा िवनोद जगलाय! आ ही या यासाठीच जगत होतो.
याला सोडून राहणं कठीण होतं. यात आम या यजमानांची कृती तोळा-मासा! यामुळे
िवनोदनं आ ह धरला- सगळे एकेिठकाणी राह या हणन
ू . हणन
ू इथं आलो आिण अडकून
पडलो.’
`तुमची सन
ू कुठली?’

`आम याच गावची. ित या विडलांची गावात िगरणी होती. चार मुली यांना. घरची ग रबी
होती. ओळखीचं घर-माणसं. मुलगीही रोज येणारी-जाणारी. ती आपलं करे ल असं वाटलं होतं,
पण तेच चुकलं. अगदी गरीब घर या मुलीला सन
ू क न आणू नये. ग रबाला ऐ य िमळालं
क तो म यरा ी छ घेऊन िफरायला लागतो हणतात! अगदी खरं य ते!’
गौर मा मनात हणा या- ` ीमंताघरची मुलगीही सन
ू हणन
ू आणू नये. नाहीतरी
आम यासारखी गत होईल!’
या पुढं सांगू लाग या, `ती इथं येऊन इंि लश िशकली, म छी-मांस खाऊ लागली! परवा
तर गोमांस व त झालंय हणन
ू िन मं वास च घेऊन आली! देवा देवा! कसं बघवणार ते?
दररोज भांडणं झा यािशवाय कशी राहतील? ितला भारताचा ितटकारा आहे . इथलं तेच यो य,
तेच मॅनस खरे हणते ती! शोभतंय क नाही हे न बघता ती यां यासारखे कपडे घालते.
शेवटी िवनोदनं आम यासाठी वेगळं घर केलं. घरात ती चुकूनही गुजराथी बोलत नाही.’
`िवनोद काय हणतो?’
`काय हणणार? िहिडं बा ग यात बांधली, हणन
ू रागावतो आम यावरच! िबचारा! आम या
आिण ित याम ये तो अडकलाय. आमचं दुदव! यानं इथ याच एखा ा गो या मुलीशी ल न
केलं असतं तर सुखी झाला असता क काय कोण जाणे!’
चं ू आिण िवनोद औषध घेऊन परतले.
िमिनसोटाहन मुंबईपयत िवनोद िनघाला होता. या या सोबतीनं जा यासाठी गौर मा तयार
झा या.
यांनी चं ूला सांिगतलं, `मी जाईन यां याबरोबर. मला सांता ू झ या िवमानतळावर सोडलं
तर पुढं बगळूरला जाईन. तू काहीही काळजी क नकोस!’
याचा अथ अ मा या मनातली घरी जा याची इ छा बळ झाली! चं ू या ल ात आलं.
िवनोदनंही बगळूर या िवमानात बसवन
ू देईन असं कबल
ू केलं. जमुना हणाली, `तु ही
गे यावर आ हाला ास होणार आहे ! पण काय करणार! सुरभी-िविनताला इथली खुशाली
सांगा. तु हाला आिण सुरभीला साडीच घेऊन देऊ क आणखी काही व तू हवी?’
`काहीही नको! अमे रकेत या साड्या फाटत नाहीत क िवरत नाहीत. या आप या ेझट
हणन
ायला चांग या! आम या गावी उ म, मैसरू िस क िमळतं. दुस या देशापुढे उगाच
ू
का नाक घासायचं?’ गौर मा ठस यात उ र या.

यानंतर प ानं िदले या पैशांमधन
ू िविनता आिण सुरभीसाठी चांग या पसस, सुरेशसाठी
आिण िगरीशसाठी शट िवकत घेतले. हषसाठी काही खेळणीही घेतली. मानसीला सोडून
जाय या िवचारानं मा डो यांत पाणी उभं राहात होतं. याचबरोबरच हषची आठवणही ितकडं
खेचत होती.
िनघायचा िदवस येऊन ठे पला. चं ू-जमुनानं वाकून नम कार केले. यानंतर आपण पु हा
मुला या घरी येणार नाही हे गौर मांना ठाऊक होतं. अशा सुनेबरोबर एवढ्या दूरवर चं ू
एकटाच कसा िनभावन
ू जातो या िवचारानं या थमच क ी झा या.
िवमानतळावर सग यांना हात हलवन
ू िनरोप घेत गौर मा मायदेशी िनघा या.
िवमान नेहमी याच वेगानं चाललं असलं तरी गौर मांना मा वाटत होतं- िकती सावकाश
जातंय हे ! िकती उशीर होतोय! कधी एकदा बगळूरला पोहोचते असं यांना झालं होतं.
एक वषानंतर गौर मा बगळूरला येत हो या.
या वषभरात यांनी पािहलेलं जग, ऐकलेलं बोलणं आिण घेतले या धड्यांचा अखेरचा
असेपयत िवसर पडणार नाही एवढा भाव होता.

ास

नदीपलीकडचं कुरण नेहमीच िहरवंगार िदसत असतं.
वषापवू दूरवर असणारी अमे रका यां या रं गीत व नाचा एक मह वाचा भाग होता. मनात
येईल ते देणारा तो क पव ृ होता. ितथं दु:खाला थारा नाही असं यांना वाटत होतं.
या अमे रकेत दु:ख-दुखवटा नाही, संकटं नाहीत, ितकूल प रि थती नाही- थोड यात
देव-देवता याला वग हणतात तो हाच असला पािहजे असा गौर मांचा गाढ िव ास होता.
याचबरोबर, जमुनाच आपली तारणहार आहे , ित या कृपा
अडी-अडचण ना त ड देऊ शकू अशा मात या हो या.

ीमुळेच आपण या जगातील

याच कारणामुळे भारतात या देशी सुनेकडे या अना थेनं पाहत हो या. िहची मला काय
गरज? जमुनाचा मला पािठं बा आहे , या भावनेत या हो या. िविनतेचं प, गुण, िव ा आिण
ेमाची यां या लेखी काहीच िकंमत न हती.
यामुळे कटु श दांनी दुखवणं िकंवा अनु लेखानं ितला टाळणं हे अगदी वाभािवक होतं.
या सा यामागचं कारण होतं, तो अमे रकेतला डॉलर! कारण एक डॉलर हणजे सुमारे
चाळीस पये होतात ना!

आता मा सारं बदललं होतं. एख ाा नाटकात या ा फर-सीन माणे! आता यांची मतं
पण
ू पणे बदलली होती.
आता न या जािणवे या पा भम
ू ीवर यांना िविनता पण
ू पणे वेगळी अस याचा यय येत
होता. ितचा येक गुण आता थोडा अिधकच चांगला वाटत होता. मात ृ ेम गमावलेली िविनता
ेममयी अस याचं यांना जाणवत होतं. ती ेमासाठी आसुसली होती. आपण दुल के यामुळे
ती करपन
ू गेली होती.
अशा अनेकिवध भाव-भावनांनी भरले या वाशांना घेऊन िवमान बगळूर या िवमानतळावर
उतरलं.
िवमानतळावर आप या वागतासाठी शाम णा, हष, िगरीश आिण िविनता हजर असतील
यािवषयी यांची खा ी होती.
पण िवमानतळावर केवळ शाम णाच यांना िदसले.
णभर या संताप या. एवढ्या लांबचा वास क न आले तरी मुलगा-सन
ू वागताला कसे
आले नाहीत? पाठोपाठ मनात आलं, कुठ यातरी अजट कामाम ये अडकून पडले असतील.
बॅगा ॉलीवर ठे वन
ू या बाहे र आ यावर शाम णांनी चौकशी केली, `कसा झाला वास?’
`छान झाला. घरी सगळे ठीक आहे त ना? िगरी-िवनू आले नाहीत तुम याबरोबर?’
`आधी घरी चल. सगळे आरामात आहे त.’ पुढं बोलू न देता शाम णांनी र ा बोलावली.
समोर िचरप रिचत दु य िदसू लागलं. गाड्या, सायकल, र ा, भाजी या हातगाड्या, गाईवासरं , अस उकाडा, िच -िविच वास, धळ
ू - यांची आपण भारतात येऊन पोहोच याची
खा ी झाली.
`आप यापैक तू पिहली फॉरे न- रटन झालीस! मला तर भीती वाटत होती- तू ितथंच
रमशील आिण ितथं या हणन
ू मलाच ह ानं यायला लावशील. वाचलो मी!’
`काहीतरीच तुमचं! तु हाला इथं टाकून शेवटपयत कसं कोण ितथं राहील?’ या ती
दुि ोप टाकत हणा या.
`तू तर अमे रकेला वग मानतेस ना! हणन
ू वाटलं, ितथंच तळ ठोकशील हणन
ू !’

`काही नको तो वग आप याला! िकती केलं तरी आपलं गाव ते आपलंच! जाऊ दे तो
िवषय. िविनता-सुरभी काय हणताहे त? मला तर वरचेवर िविनताची आठवण होत होती.
हषचीही!’
`काय? िविनता आिण हषची आठवण?’ शाम णांनी दचकून िवचारलं. सय
ू पि मेला
उगव याचा यांना भास झाला, `दोघांचीही?’
`होय. फारच आठवण झाली! सांगेन घरी गे यावर!’
`हं! मीही घरी गे यावरच सांगेन!’ शाम णाही हणाले. यांचं मन दोन मिह यांपवू
घडले या घटनांकडे धावलं.
िविनतानं िकतीही य न केले तरी ितला `उ म सन
ू ’ हे िब द िमळालंच नाही.
पदोपदी जमुनाचं कौतुक आिण िविनताचा पाणउतारा ठरलेला होता. कधी
कधी न बोलता वाग यातन
ू दाखवलं जायचं.

य ा बोलन
ू तर

िविनतानंही पािहलं होतं- गौर मांचा पवू पासन
ू च असा वभाव होता असंही न हे . जमुना
घरात आ यानंतर यां याम ये हा बदल झाला होता.
िविनतेला िगरीशचा राग यायचा. ती या यासमोर मन उघडं क न बोलायची आिण शेवटी
हणायची, `या असं का करतात? माझं काय चुकलं यात?’
तो सांगायचा, `अगं, तो अ माचा वभावच आहे . ती मा यापे ा चं ूला मह व देत नाही
काय? याचं मी कुठं वाईट वाटून घेतो?’
चं ू-िगरीश स खी भावंडं. यामुळे कदािचत तो सहन करत असेल. पण मी का सहन
क ?
या िवचारांम ये घेरली गेली क वभावत: शांत वभावाची िविनता भडकून उठत होती. ितथं
हजारो डॉलस कमावन
ू इथं कधीतरी केवळ शंभर डॉलस पाठवणारी जमुना दरमहा तीन हजार
पये िमळवणा या िविनतापे ा े होऊन बस याचं ती पाहत होती. इथं िविनता जे
शारी रक क घेत होती, यांची तर गौर मां या
ीनं काडीमा ाही िकंमत न हती.
घरात सतत जमुनायण चालायचं.
अशा वेळी िविनतेला ती पणे जाणवायचं- या डॉलरनं माझं आयु य खराब क न टाकलं!

िदवस जातील तसं िविनता वत: याच कोषात गुरफटून जाऊ लागली. अशाच मन:ि थतीत
ितनं आप या गावी जाऊन आपलं बाळं तपण क न घेतलं होतं.
शाम णा ितची मनि थती िनरखत होते. प नी अमे रकेला जाऊन आ यानंतर तर िविनतेचं
जगणं आणखी मन तापानं भ न जाईल हे कुणा योितषयानं सांगायची गरज न हती.
लहान या हषला सांभाळत घरची कामं करणं ितला कठीण जाणार नाही, पण रा ं-िदवस
जमुना-पुराण मा ितला मन ताप देत राहील हे प होतं.
तसं पािहलं तर िविनता शांत वभावाची होती. ित या अवा तव अपे ाही न ह या. पण
कुठ याही गो ीचा अितरे क झाला क कडे लोट होणारच.
याचा प रणाम हणन
ू ित या मनात जमुनािवषयी पराकोटीचा ेष िनमाण झाला होता.
आपण सवच बाबतीत जमुनापे ा सरस आहोत हे स य ितलाही समजत होतं. पण जमुना
डॉलर-बह झाली होती ना! िविनता िभ ुिकणी या थानावर होती.
ितलाही वाटत होतं- मीही अमे रकेत असते तर अशीच तीन वषातन
ू तीस िदवसांसाठी आले
असते, येताना सग यांसाठी साड्या आण या अस या, व ृ सास-ू सास यांची कणभरही सेवा
न करता यांची लाडक सन
ू होऊन रािहले असते!
कधीकधी ितला वाटायचं- देवा रे , या डॉलरची िकंमत एक पया कर. हणजे या
सग यांची म ती भुईसपाट होईल! पयापे ा कमी िकंमत होऊन यांची प रि थती
आम यापे ाही हीन होऊ दे ! मग पाहतेच या डॉलर-सुनेचा तोरा!
यापासन
ू दूर जायचं असेल तर या घरापासन
ू दूर जायला पािहजे, या डॉलर-बह या
छायेपासन
ू दूर- या सासपू ासन
ू दूर- या लोभी नणंदेपासन
ू दूर! िजथं केवळ आप याला
आप या कत ृ वावरन मान िमळे ल अशा िठकाणी जायला पािहजे!
पण हे कसं श य आहे ? अपार मायेचा सागर असले या शाम णांना सोडून कुठं जायचं?
शाम णा काही ितचे केवळ सासरे न हते! ित या येक भावनेची जाण ठे वणारे घरातले
आ मीय होते. ित या बारीकसारीक सुखदु:खाची दखल घेणारे अ यंत जवळचे नेही झाले
होते. अनेकदा िगरीशनं ित या भावनांची हे ळसांड केली तरी ते ितचं अंतमन प पणे वाचत
होते. ित या मौनाचाही अथ यांना उकलत होता.
एकदा मौनाचा अथ उमज याइतकं जवळचं नातं जुळ यावर श दांचा अथ समजन
ू घेणं
फारच सोपं होतं.

गौर मा `जमुना, वीणा काय सुरेख वाजवते!’ असं कौतुक क लाग या क शाम णा
लगेच हणायचे, `पण आम या िवनू या आवाजाची सर कुणाला येईल? िवन,ू हण ना एखादं
गाणं! िकती िदवसांत ऐकलं नाही!-’
साहिजकच जमुने या कौतुकाला तेवढ्यापुरती का होईना िखळ बसायची. काही वेळा तर
सुरभीही आईवर या कौतुकामुळे िचडायची.
अशा सास यांना कसं सोडून जायचं? एक कडे िविनताचं मन वातं याची अपे ा करत
असलं, तरी दुसरीकडे या िपत ृ दयी सास यां या मायेत गुरफटून जाऊ इि छत होतं.
अशा गौर मा अमे रकेतन
ू परत यावर हषची उपे ा क न मानसीचं गुणगान के यािशवाय
कशा राहतील?
अशा प रि थतीत वाढणा या हष या मनावर काय प रणाम होईल? तोही बिधर झा यािशवाय
राहणार नाही.
िगरीश आप या अनेक उ ोगांमुळे सतत घराबाहे रच राहतो.
असणा या िविनते या कानाला भोकं पडतील.

ा गुणगानामुळे सतत घरात

मग ितनं कुठं जावं? काय करावं?
आपण न पािहलेली, केवळ इतरांकडून िजचं भरपरू वणन ऐकलं, िजनं फ फोटोम ये
दशन िदलं ती अमे रका असेल तरी कशी? तीन-चार हजारांत भाग यासारखं असतं तर
एकदा बघन
ू तरी आली असती! पण साठ हजारांचं ितक ट ही गरीब मा तरीण कशी काढू
शकेल?
शशीसार या मुलीशी ठरलेलं ल न शंकरनं केवळ अमे रकेला जायला िमळावं हणन
ू मोडलं
होतं. असलं वागायला लावणारी अमे रका असेल तरी कशी?
केवळ अमे रकेला गोपी जाणार नाही हट यावर आईचं ऐकून ेम पायदळी तुडवणा या
सुरभीची आठवण झाली. हे ही करायला लावणारी अमे रका असेल तरी कशी?
कृ णा या मोहक मुरलीवर मोिहत होऊन सग या गोप-ि या घरदार सोडून िनघन
ू
याय या हणे. तसंच या अमे रके या हाकेसरशी सा या जगातील माणसं ेम, माया आिण
इतर ना याची बंधनं सोडून धावत सुटतात! कोणती श आहे अमे रकेकडे ?
आई या मुलांवरील ेमाम ये भेदभाव नसतो असं सगळे हणतात. पण िविनता हे कसं

मा य करे ल? एका डो यात चुना आिण दुस या डो यात लोणी घालायची कला गौर मांनाच
जमते! िगरीश िखजगणतीत नाही आिण चं ू मा देवतासमान!
आप या डो याची दोन शकलं होतील क काय असं िविनतेला वाटू लागलं. अस झालं
ते हा ती अ या िदवसाची रजा टाकून घरी आली. पुढ या मिह यात सासू येणार या िवचारानंच
ितचं डोकं भणभणू लागलं.
सास यांना जाग येऊ न देता हळूच दार उघडत असताना शाम णांनीच दार उघडलं. हणजे
शाम णा जागेच होते तर! िविनतेला आ य वाटलं. कारण ितला ठाऊक होतं, शाम णांना ही
दुपारची झोप अ यंत ि य होती.
िविनतानं लगोलग शाम णांना कॉफ क न िदली. शाम णांचा चेहरा उतरला होता.
कॉफ िपता-िपता ते हणाले, `िविनता, मा या मनात एक िवचार आला आहे . यावर तहू ी
तुला काय वाटतं ते सांग. संकोच क नकोस.’
`काय अ णा?’
`तुझी सासू आणखी एक-दीड मिह यांत परत येईल. आतापयत ितनं जी अमे रका वणनाची
लांबलचक प ं िलिहली आहे त, याचं मोठालं पु तकच होईल. मला वाटतं, अजन
ू ही ित या
मनातला अमे रका-मोह कमी झालेला नाही.’
यांची नजर झोपले या हषकडे गेली. घशाशी आलेला आवंढा िगळत ते हणाले, `तू मला
मुलीपे ाही अिधक जीव लावला आहे स! तु या मानिसक दु:खाला हे सारं कारणीभत
ू झालंय
हे मीही पाहतोय. तू वेगळं घर क न िनघन
ू जा.’
आ यचिकत हायची पाळी िविनतेची होती.
मनात हजार वेळा आलेला तो िवचार सं कार, संकोच आिण सास यांचा वभाव यामुळे
य न करता ती घुसमटत होती, तोच िवचार अ णा सरळपणे मांडत होते! हे व न नाही,
वा तव आहे ! िविनतेचा वत:वरच िव ास बसेना.
शाम णाच पुढं हणाले, `िवन,ू हा िनणय तु या
ीनं अ याव यक आहे . अथात हषला
सोडून राहाणं मलाही सोपं जाणार नाही!’ यांनी डोळे िटपले.
यां या डो यांतलं पाणी पाहन िविनता िवरघळली. वाटलं, `मीच जमुना आिण
सासबू ाइबरोबर नीट जुळवन
ू घेऊ शकले नाही क काय? माझंच चुकलं क काय?’

ितनं हे बोलन
ू दाखवताच ते हणाले, `नाही, िवन!ू तुझं काहीही चुकलेलं नाही. मला तु या
मदृ ु वभावाची ओळख पण
ू पणे आहे . यामुळेच मी तुला वेगळी राहा हणतोय. इतकं चांगलं
असणं यो य न हे , िवन!ू मातीम ये दगडाचीही आव यकता असते! तुझीच चक
ू आहे असं का
तू मानतेस? जमुनानं तु याशी कुठं जुळवन
ू घेतलं? गौरीनं कधी तु या मनाचा िवचार केला?
सतत इतरांची चाकरी कर याची गुलामिगरी तू पाळू नकोस. यामुळे मनात वत:िवषयी
ु तेची भावना खोलवर जली जाते. तुझं आजवरचं आयु य इतरांसाठी क कर यात गेलं
आहे . यानंतर तरी तू मोक या मनानं गा! तु यासाठी जग!’
`अ णा, कुठं जाऊ मी?’
`तु या घरी. धारवाडम ये तुझं घर आहे , िवसरलीस? िगरीशला बगळूरहन धारवाडला बदली
िमळणं कठीण नाही. डी.इ.ओ.ला सांगन
ू मी तुझीही ितथं बदली होईल हे पाहीन. आणखीही
सांगन
ू ठे वतो ऐक. यानंतर तु ही इथं पैसे पाठवायचे नाहीत. चं ूनंही पाठवायची गरज नाही.
आ हां दोघांना पुरेसं पे शन येतं. तु ही गे यावर माडीवरची जागा भाड्यानं देईन. आम यावर
तशी कुठली जबाबदारी नाही. खचही कमी आहे .’
व ृ वा या िदशेनं वाटचाल करणा या सास यां या मनातली उदारता बघन
ू िविनतेचा आवाज
कातर झाला, `अ णा, तु ही आम याबरोबर येत नाही?’
`िवन,ू तुझं घर ते माझंच नाही काय? तु ही काही परदेशी जात नाही! इथं रा ी बसम ये
बसलं तर सकाळी तु या घरी येऊन पोहोच.ू हात-पाय चालेनासे झा यावर आ हांला तरी कोण
बघणार आहे ? तच
ू आमची हातारपणाची काठी आहे स. आमची हातारपणाची काठी मोडून
जाऊ नये, हणन
ू च तुला वेगळी राहा हणतोय मी!’
िविनता आ यानं सास यांकडे पाहत रािहली.
`िवन,ू ती पुराणातली कथा ठाऊक आहे ना? क ू आिण िवनुता नावा या दोन सवती हो या.
इथं तु ही दोघी जावा-जावा आहात एवढाच फरक. ती िवनुता होती आिण तू िविनता!’
िविनते या चेह यावर याही प रि थतीत हसू उमटलं.
`क ूला नेहमीच िवनुतेिवषयी असय
ू ा वाटायची. क ूला शंभर मुलं होती. िवनुतेला मुलं
न हती. पुढं ु फसवणुक मुळे िवनुता क ु ची दासी झाली. ितची दा यातन
ू सुटका
कर यासाठी ित या पोटी पु ज मतो आिण वगातन
ू अमत
ृ घेऊन येतो. तोच ग ड. ही कथा
खरी आहे क का पिनक आहे कोण जाणे! ही कथा ऐकताना मला मा नेहमीच तुझी
आठवण होते. हष भरपरू िशकून अमे रकेत जाईल आिण जमुनापे ा जा त डॉलस िमळवेल
ते हा तुझी या डॉलर-शापातन
ू मु ता होईलच. पण यासाठी एवढा काळ तू गुलामीतच

राहायचं काय?’
`असं का हणता, अ णा?’
`एखा ा घराचं राहणं-िटकणं या घर या बाईवर अवलंबन
ू असतं. तु या मनावरचा संयमाचा
बांध फुटून संताप उफाळून आला, तर या वाळे त आ ही सारे होरपळून जाऊ! तू मनो ण
झालीस तर आमचा संसार न होऊन जाईल. या वेळी आपण सगळे च एकमेकांना
अप रिचत होऊ! एकमेकांचा ेष क . कठीण दयी होऊ. िवनुतेची कथा ही दा य-न तेची
कथा आहे . यामुळेच सांगतो, गो ी टोकाला जा याआधीच तू िनघन
ू जा.’
`पण िगरीशला िवचारलं पािहजे.’
`आजच सकाळी मी या याशी या िवषयावर सिव तरपणे बोललोय आिण बदलीचा अज
ाायलाही सांिगतलंय. िवन,ू िगरीश प पणे बोलत नसला तरी तोही तुझी कुचंबणा जाणन
ू
आहे ! यामुळे अिधक वाद न घालता यानं माझी सच
ू ना मा य केली.’
हाही िविनतेला सुखद ध का होता.
`आई-विडलांचं छ आव यक आहे , या छ ाखाली असताना वटव ृ ा या सावलीत
अस यासारखं समाधान वाटतं. पण ितथं इतर झाडं वाढत नाहीत! चं ू अशा िवचारांम ये
वाढला आहे . आप या पायावर उभा राहन यानं वत:चं यि व साकार केलं आहे .
आ मिव ासही खपू च वाढलाय याचा. अमे रकेनं याला जीवनाचे उ म धडे िदले आहे त.’
`अ णा, कशी असेल हो ही अमे रका?’ मनाला ल -ल
दाखवला.

वेळा छळणारा

ितनं बोलन
ू

`िवन,ू मी तरी काय सांग?
ू मी कुठं पािहलाय तो देश? पण मा या अनुभवा या आधारे
एवढं च सांगू शकेन- चं ू अमे रकेला जाऊन डॉलर िमळवू लागला. यामुळे आम या घरात
काही सुखसोयीही आ या. माडीवरचं घर बांधणं श य झालं. सुरभीचं ल न थाटामाटात क
शकलो. डॉलर नसता तरी हे सारं घडलंच असतं. पण इत या सुलभतेनं झालं नसतं. गौरी
चौथीही पास झालेली नाही. ती नरसीपरू ला माहे री जातानाही सोबत हवी हणायची. आता
एकटीच अमे रकेला गेली. या देशा या संप ीनं आप या देशात या कुटुंबांवर चंड प रणाम
घडवला आहे . पण—’
`पण काय?’
`कुठलीही गो

फुकट िमळत नसते! या डॉलरमुळे आम या ग रबीचं पांतर ीमंतीत होतं,

तसंच घरांम ये भेगही पडते. घरात चढ-उतार िनमाण होऊन मनाची शांती न होते. हीच
गो ब याच जणां या ल ात येत नाही. तु या सासल
ू ा तर याची कणभरही जाणीव झालेली
नाही. ती जाणीव असती तर तीही अशी वागली नसती. आप या संसारावर ितनंच िनखारे
ठे वले नसते. सो यासार या सुनेला डॉलर या बद यात ितनं गमावलं नसतं. मला ठाऊक
आहे िवन,ू अ ान आिण ग रबी यांमुळे ती तशी झाली आहे . वभावत: गौरी दु नाही हे तहू ी
मा य करशील! प रि थतीमुळे ती तशी झाली आहे .’
एवढ्यात िगरीश आ याची चाहल लागली.
`अ णा, पुढ या मिह यात बदली होईल. येता-येता डी. इ. ओ. ऑिफसम येही जाऊन आलो.
डी. इ. ओ. तुमचे िव ाथ होते हणन
ू सांगत होते. फार आदरानं बोलत होते तुम यािवषयी!
या मिहनाअखेर िविनतेचीही बदली होईल हणे.’
सारं इत या वेगानं घडलं होतं क िविनतेचाही यावर िव ास बसू नये!
सारं पण
ू पणे िवचार क न केलं असलं तरी शाम णांचं दय रडत होतं. ते दाखवू न देता ते
हषला उचलन
ू बाहे र िनघन
ू गेले.
एक ना एक िदवस हे घडायलाच हवं होतं.
िगरीश-िविनतेनं पर परांकडे पािहलं. िविनता शाम णां या पाठोपाठ जात हणाली, `आ ही
अ मा आ यानंतर जाऊ.’
`नको. ा सफर झाली क तु ही िनघन
ू जा. गौरीला सांगेन मी. प िलहन आणखी ग धळ
करायला नको.’
र ा घरापुढे थांबली. शाम णा आठवण या खाईतन
ू बाहे र आले.
र ाचे पैसे देऊन जे हा शाम णाचं घराचं कुलपू उघडू लागले ते हा गौर मा चिकत झा या.
`िवनू शाळे ला गेली?’
`तू घरात चल. सामान ठे व. े श हो. सांगेन सगळं .’
`काय झालं?’ गौर मा घाबर या.
`काहीही झालेलं नाही! मी ितला ित या घरी पाठवलंय.’

`धारवाडला?’
`होय. कायमची.’
`काय? घरात हाता या सास यांना टाकून िनघन
ू गेली ती?’ गौर मा संताप या, `िगरीला
टाकून गेली?’
`िगरीला कशी टाकून जाईल? हष आिण िगरीही गेलेत. ा सफर घेऊन.’
`काय सांगता! िगरीशनं बगळूर सोडून धारवाडला बदली क न घेतली?’ या अिव ासानं
िवचार लाग या.
`होय. मीच तसं करायला सांिगतलं!’ शाम णांचा आवाज शांत होता.
`का?’
`कारण सांग?
ू या अमे रकेत राहणा या सुनेवर या मोहापायी इथं आप यापाशी राहन
आप यासाठी राबणा या सुनेला तु छ लेखन
ू तू पाणउतारा करत होतीस. आता अमे रकेहन
आ यावर येक बाबतीत मानसीशी तुलना क न हषला उगाच हलकं लेखणार यात शंका
न हती. तु या साि न यात िवनू मनो ण होऊन िड ेशनम ये गेली असती. याची ल णं
हळूहळू ित या वाग यात िदसायला लागली होती. मा या एका जु या िव ािथनीशी- आता ती
मनोरोगत आहे - या िवषयावर मी चचा केली. डॉ टरांनीच हा स ला िदला. एका सालस
गुणी मुलीला मनो ण बनव या या पापापासन
ू बचाव क न घे यासाठी एवढाच उपाय
मा यापुढे होता.’
गौर मा दुखावले या वरात हणा या, `पण ित या वाग याव न तसं काही वाटलं न हतं.
बरीच िदसत होती!’ तरीही हे बोलताना मना या कोप यातन
ू आशा पाटील डोकावन
ू गेली.
`खरं य, अजन
ू ती मनो ण झालेली नाही. पण अशा वातावरणात रािहली तर हायची
श यता आहे , हणन
ू ही उपाययोजना! य असो वा ाणी, आशा असते ती डॉलरची न हे ,
ेमाची! िकतीही पोर धडपडली तरी आप या घरी ितला ते कधीच िमळालं नाही.
आप याबरोबर मनो ण होऊन राह यापे ा दूर का होईना, सुखी राह दे ितला!’
ा बदलले या प रि थतीचं आकलन गौर मांना हायला काही वेळ जावा लागला.
अमे रकेला जाऊन आ यावर उ साहा या फु याला सुई टोचली गेली होती.
अशा प रि थतीची यांनी कधीच क पना केली न हती. पण तेच आज वा तव होतं!

`तु या येक प ात अमे रकेचं वैभव, ितथ या सामानाचं कौतुक असायचं. तरल
वभावा या िविनतेिवषयी तू चुकूनही कधी एखादं वा य िलिहलं नाहीस. जमुनेनंही कधी
ितचा उ लेख केला नाही. कुणीही वािभमानी य हा ितर कार सहन क शकणार
नाही!’
गौर मा हणा या, `तु हाला मा या मन:ि थतीची क पना नाही. ते प ातही िलिह यासारखं
न हतं. आता मला सग यांचे वभाव उमजले आहे त. जमुना कशी आहे आिण िविनता कशी
आहे हे समजलंय! जमुनाचं ु मन आिण पैशाचा अहंकार याचा मीही अनुभव घेतलाय!’
यांचा आवाज आ झाला होता.
`अहो, ितथंही इथ यासारखी सुख-दु:खं आहे त. यां या दु:खाचा कारही वेगळा आहे . ितथं
गे यावर हे समजलं. या अमे रके या या ेनं माझे डोळे उघडले. येताना सारखं मनात येत
होतं, िकती नशीबवान आहे मी! िविनतेसारखी सन
ू मला िमळाली आहे ! इथं येऊन पाहतोय
तर ही त हा!’
गौर मांना दु:ख अनावर झालं. डो यांमधन
ू उ ण पा या या धारा लाग या. यांनीही या
आवरायचा य न केला नाही. या अ ध
ू ारांम ये शाम णांना ामािणक प ा ाप िदसला.
`िगरीशला पु हा इथंच बदली घेऊन यायला कळवा ना!’
`का? तुला प ा ाप झालाय हट यावर यांना या हणन
ू कळव?
ू आ ही हातारे झालोयतु ही आमची सेवा करा हण?
ू गौरी, तु या मुलांना तू तु या घरात तुला जसं पटलं तसं
वाढवलंस! तसंच आता िविनतेला ित या घरात ितला वाटेल तसं आप या हषला वाढवू दे . या
मुलां या यि म वाचा िवकास हायची आपण संधी ायला पािहजे. यांनी सतत आम याच
छ ाखाली रािहलं पािहजे असा आ ह ठे वायला नको. जसा चं ू मोक या वातावरणात वाढत
आहे तसं िगरीशलाही वाढू दे. हे च खरं जीवन! आपले हात-पाय जोपयत चालताहे त, तोपयत
आपण इथंच राह या. नंतर यां या घरी जाऊन राह या. ते हा आपण यां याशी जुळवन
ू घेऊ.’
गौर मांनी डोळे पुसले.
`गौरी, दुसरं हणजे ही मुलं काही आप याबरोबर भांडून घराबाहे र पडलेली नाहीत. आनंदानं
बाहे र पडली आहे त. यामुळे यां या मनात कटुता नाही. तहू ी कडवटपणा न धरता इथं
आरामात राहा.’
तरीही या हणा या, `जाऊ दे! िनदान आपण तरी धारवाडला जाऊन हषबरोबर आठ-दहा
िदवस राहन येऊ या! वष होऊन गेलं याला बघन
ू ! याला माझी आठवण तरी आहे क नाही

देव जाणे!’
`एवढं च ना? उ ाचंच रझवशन घेऊन येतो! एक मा बजावन
ू सांगतो- ितथं गे यावर तू
फ अमे रके याच गो ी बोलत राहायचं नाहीस!’
`नाही!’ दुखावले या वरात गौर मा उ र या.
गौर मांनी आपली सटू केसची चावी काढ यासाठी पस उघडली. वाटेत खचासाठी हणन
ू
चं ूनं िदलेले शंभर डॉलस ितथंच होते. चावीबरोबर ते बाहे र पडले. गौर मांनी िवषादानं ितकडे
पािहलं. यां या
ीनं आज डॉलसची कायमची हार झाली होती!
पया िजंकला होता!

